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RUSIJA GAZDINA PABALTĖS
VALSTYBES EKONOMINIU SPAU

DIMU UŽ KLAUSYMĄ ANGLIJOS
Gardine Prasidėjo Byla 23 Lietuvių Kaltina

mų Ruošime Sukilimo Prieš Lenkus Vil
nijoje. ,

ATSTOVŲ RŪMAI NENORI DUOTI 5,000 
DOLARIU PENSIJOS WILSONO ŽMO
NAI.

Naujausi Telegramai
Boston. Kun. Garmaus 

byla prieš “Sandaros’’ bu
vusį redaktorių Šliakį buvo 
vėl atidėta iki Vasario 4 d. 
Kun. Garmus labai neri- 

,niauja, nes jau trečia sa
vaitė esti Bostone ir vis ne
sulaukia teismo. Dabar tei
smas buvo atidėtas dėlto, 
kad teisėjas susirgęs.

—o—
Buenos Aires. Iš Chiles

London. Laukiama, kad 
'neužilgo čia iškils ginčas 
tarp savininkų ir darbinin
kų ant gelžkelių. Savininkai 
nori algas nukapoti, o dar
bininkai nori, kad jos būtų 
pakeltos.

—o—
Vienna. Vengrijoj žydai 

reikalauja, kad jų padėtis

Žinios Iš Lietuvos
Gajūnai, Biržų vals. (“Vien.” 

kor.) — P. m. “Vien.” No. 73 
buvo tūpęs mano straipsniukas: 
“Pradedama dvasioj judėti,’’ o 
šiuo turiu paminėti, kaip mes 
žengėm pirmyn. Svarbiausia — 
sutaisėm mūsų įkurtos, ir ameri 
kiečių knygomis papildomos 
skaityklos įstatus.

Nesenai aš su Laužadiškio pr. 
mok. mokytoju surengėm pa-

viams ar verta skaityti. | duotuvių 39, 9.
Grinkiškio Belozorienės dvarą sandėlių 6, 10.

degtinės 
alaus išnešimo 

matuoja parceliacijai. Kandida-1 parduotuvių 12, 11. kirpyklų 62, 
tų tarpe, pasakoja, esą ir to- j 12. mėsos parduotuvių 141, 13. 
kių, kurių tėvai turį iki 45 ha. duonos kepyklų ir cukrainių 
žemės. Valsčiaus Taryboj dau
guma valstiečių liaudininkų, bet 
viršaitis ūkininkų sąjungos žmo 
gus. < Girgždžių upelis.

urmo

1

Tauragė. — Tauragėj laisva-

117, 14. alaus sandėlių 1, 15. pil 
stytuvių ir vyno dirbt. 3.

MASKVA. — Rusų laikraščiai plačiai rašo apie 
Suomijos mieste Elsininkai įvykusią “Pabaltės Valsty
bių” sąjungos konferenciją, kurioje dalyvavo Lenkija, 
Latvija, Estija ir Suomija. Tenai buvo kalbama, tarp 
kitų klausimų, apie bendrą frontą prieš Sovietų Rusiją. 
Ta konferencija tapo sušaukta Anglijos iniciatyva, kuri 
nori pridaryti bėdos rusams Europoje, kad tie nelįstų į 
Aziją su savo propoganda. Rusai grąsina Pabaltės vals
tybėms ekonomišku spaudimu, jei klausys Anglijos. Tas'skirti tikrus gamtos perlus 
reiškia, kad neleis iš Rusijos prekių per Rygą ir Taliną, (11L}0 netikrų, gamintų gam- 
kas bus skaudus smūgis Latvijai ir Estijai.

Lietuva nedalyvauja tame bloke, kadangi ten yra 
Lenkija, su kuria Lietuvos valdžia nenori turėti ryšių.

būtu įstatymais nustatyta.’®k“it.as “oterims ir vyrams. Aš manių skaitoma į 500 asmenų. 
Dabar jie kenčia persekioji- 

gauta žinių, kad turtuoliai mus. 
ginkluojasi ir agituoja prieš j 
grįžimą valdžion prezidento 
Allesąndri, kurio jie neno- rekordų čia sukėlė daug 
ri. Jiems gelbsti katalikų kalbų. Pasirodo, kad dauge- 
kunigija.

—0—
Paris. Paryžiaus moksli

ninkas rado tikrą būdą at-

—o—
Roma. Paskelbimas taksų

tišku būdu. Ikšiol nebuvo 
jokių metodų juos atskirti, 
nes abu “auga” oisteriuose. 

i Tik dirbtiniai yra padaryti- 
r-a r» tat a o -i-- x • nn i • x • su pagelba žmogaus auklė-GARDINAS. Čia prasidėjo teismas 2d lietuvių janiu oisteriu ir nėra tokie 

ir apie 50 baltgudzių, kuriuos lenkai kaltina nore su- geri/ kaip gamtiški. Taip 
kelti maištą ir atskirti Vilniją nuo Lenkijos. i bent francūzai sako.

____________ I ii..  i.. .
• CAPETOWN, AFRIKA. - Netoli miestelio Taungs Lietuva Nedalyvauja 

rasta kaukuolė priešistorinio žmogaus, kuri sakoma1 ą į RIoLo p • - 
bus ta “trūkstant! grandinė”, įrodanti giminystę tarp p i? ų -i 
žmonių ir beždžionių. Oo sevi us

lis turtingu žmonių nuvogei . .
savo pajamas nuo valdžios. g

—o—
Baku. Užsidegus aliejaus 

šulniui čia nuo garų žuvo 
25 žmonės.

—o—
Tokio. Japonai laukia kad 

paskirs Joffę savo ambasa
dorių.

—o—
Stockholm. Švedai rapor

tuoja radę naują šaltinį ra
dium ui.

I Rusai Tiki, Kad S. V. 
Juos Pripažins

w AHTTTXT/imnxT 7 - . . Maskva. Bolševikai su džiaug-
WASHINGTON. Atstovų Rūmai mano .neduoti smu nurodo, kad Lietuva ne- 

Wilsono Žmonai $5,000 pensijos kas metą. Sako, jis tur-1 dalyvauja Anglijos ruošiamame 
tinga ir taip. Hardingienei irgi dar nebuvo nuspręsta bloke prieš Rusiją, prie kurio 
duoti pensijos, bet kadangi ji pasimirė, tai klausimas jau prisidėjo Lenkija, Estija, 
pats atpuolė.

Žmogus Dar Neiškasta | Žmonių Atstovai 
Iš Po Akmenų Nemoka Kalbos

Cace City, Ky. Kaip jau buvo 
pranešta “Vienybėje” nuo ano 
penktadienio, čia vienoje kasy
kloje, uolos prispaustas guli sa
vininkas tos kasyklos, šimtai 
žmonių bando prie jo prisikas
ti,- bet ikšiol dar neįstengia. 
Akmuo yra paspaudęs jį prie 
žemės ir žmonės jau prisikasė 
prie jo, imdami žemę rieškučio
mis ir perduodami vienas kitam 
per rankas augštyn iš urvo. 
Tuo būdu per dieną apie du bu
deliu žemių išimta, žmonės ilgai 
negali urve dirbti, nes nusilps
ta.-Juos pamaino kiti. Yra vil
tis, kad bus atkasta tiek žemių, 
kad uolą bus galima nuversti ir 
išimti žmogų, gulintį ten jau 
virš šimto valandų.

Albany, N. Y. Legislatūroj 
čia deba tuoj ant tūlą bilių, re
ferentas pavartojo žodžius 
“coot”, “gallinule” ir “sauger”. 
Niekas nežinojo, ką tie žodžiai 
reiškia ir keli republikonų va
dai pradėjo šaukti kas čia yra. 
Koks ten farmeris atstovas pas
kui paaiškino, kad “sauger” yra 
tam tikra žuvelė, o kiti yra 
paukščiai. Bilius uždraudžia 
tuos sutvėrimus naikinti.

■Latvija, Suomija, Rumunija ir 
Jugoslavija su Bulgarija. Mat, 
rusai pradėjo kenkti savo tau- 
tint agitacija anglams Indijoje, 
Centralinėj Azijoj ir Egypte. 
Todėl anglai neri rusų akis nu
kreipti i Europa ir ruošia nauja nyr i-
bloką prieš rusus. Tame bloke Mergaite Bandė 
Lietuva nedalyvauja 1 
jame dalyvauja lietuvių amži 
nas priešas lenkas.

Maskva. Rahovskis, Rykovas 
ir kiti Rusijos vadai skelbia sa
vo pasekėjams ir pasauliui, būk 
Amerika neužilgo Rusiją pripa- 
žinsianti.

Rusai pareiškė norą gražinti 
bažnyčių indus ir kielikus, iš
vežtus laike karo iš Galicijos ir 
Vilniaus, jei to prašys ne Len
kijos valdžia, bet popai, kuni
gai ar parapijonai.

todėl, kad Nunuodyti Gimines

Difterijos Vaistai Jau 
Vietoje, Tik Sušalę

tapo 
kuri

Los Angeles, Cal. čia 
.areštuota Alsa Thompson, 
norėjo su kemikalais iš elektros 
batarejos nunuodyti kelis na-

! kalbėjau tėma: “Kaip Lietuvos i Apskrity esama ir pavienių 
moterys eina ir kaip turėtų eiti inteligentų masonų, kurie ryžta- 
savo pareigas,” o mokytojas — si įkurti žemaičių masonų lo- 
“Apie gyvenimą.” ' žą, tik jų tarpe nėra galutino

Buvau parašęs visoms 37 kai- susitarimo, mat dalis jų yra pa- 
mo moterims pakvietimus, tad linkusi į neomasonus. 
po pietų buvo skaitykloj atėję’ 

.jų 
grožėjos savo sesių — Ameri
kos lietuvių moterių darbais, 

j ir jos mano išrodymams prita- 
jtė: jei tik laiko turėsią, ir pa
čios į skaityklą eisią ir savo dūk

■ teris varysią, nors ir labai ne
nori jos 'lankytis.

Mokytojas kalbėjo moksliš
kiau.

Mums daug gero suteikė mū
sų kaimo amerikietis, M. Sta- 
kėnas. Kad ne jis — mes nieko 
gero gal nebūtume pradėję veik 
ti. Jei kiekvieno Lietuvos kai
mo tokie išeiviai, kaip M. Sta- 
kėnas, lankytų mus knygomis ir 
laikraščiais, tai mūsų Lietuvą 
jie greit apšviestų, iš tamsybės 
vanago nagų išvaduotų; varge
lius nuo savo pečių numestų ir 
i šventuosius klebonėlius, kaip 
daugelis tiki, — nebetikėtų!

Kai mus iš Amerikos knygos 
bei laikraščiai aplanko, tai kaip 
iš giliausios tamsybės — sau
lutė apšviečia.

Brangūs tautiečiai, neužmirš
kit, ko iš j ūmi laukia Lietuvoj 
pasilikę broliai ir sesers. Atmin
kit, kad jie kunigėlių patiekto
je tamsybėj, kaip žuvelės van-, 
deny — plaukioja. Vaduokit, - 
laikraščius, Ibei knygas siunti- akmenimis. Pereita šeštadieny 
nėkit!

Lapynai. — Dvarionis Halm 
pardavė apylinkės ūkininkams 
keletą murgą Lapynų žemės po 
300 iki 600 litų už murgą. Be ta 
jis pardavė Vytelių žemės po 
1000 ’litų už murgą. — žemės 
kaina Klaipėdos krašto taigi di
deliai įvairi.

Vargo draugas

Laukiama Pasaulio
Pabaigos Vasario 6

Eelgrad. Serbai iki to priėjo 
persekiodami tautinę mažumą 
kroatų ir slovėnų, kad siunčia 
kareivius su durtuvais išvaiky
ti ’slovėnų politiškus mitingus.

Hi

Menama, kad žemaičiuose ma 
šonų loža gyvavusi 18-tam šimt 
mėty ir išnyko tik 19-tam šimt. 
pabaigoj, būtent rusams galuti
nai numalšinus lenkų ir lietuvių 
sukilimus.

Anų laikų masonų centru bu
vęs Raseinių miestas, kame bū
davę jų centriniai susirinkimai. 
Tvirtinama, kad tais laikais ma 
šonų ložai priklausę daug ba
jorų inteligentų, kurių tarpe fi
gūravęs ir mužikų vargų dai
nius D. Poška, ar bent, esą, jis 
turėjęs su masonais ryšių.

Spėjama, kad iš anų laikų 
masonų yra dar gyvų žmonių, 
kurie jei ir aktyviai masonų lo- 

pažin-

Viešvilė. — Nepaprastas garnį 
tos apsireiškimas. Pereitą sek-* 
madienį viešviliečiai pastebėja 
čia didelių žaibavimų prie dan
gaus, taip kad dangus kartais 
buvo visai šviesus. Tai nepa
prastas apsireiškimas žiemos vi 
dury. Senos moterėlės sako: —* 
“Ar tik ne pasaulio galas arti
nasi.”

žoj nedalyvavę, tai bent 
čių su,masonais turėję.

Klaipėda. — Vokietes 
vanojo
Krašto Direktorija dviem Raup 
su Namų slaugytojom — sese
lėm suteikė po 150 litų dovanų 
Kalėdoms, o lietuvaitei seselei, 
p-lei Oksaitytei — nieko. Mat, 
tos ligoninės vedėjai ir prižiū
rėtojai anot “Liet. Kel.” esą vo- 
keičiai ir turbūt sąmoningai šta 
to lietuviškąjį gaivalą atgal.

lietuvaitei
apdo- 

nieko!

Priekulė. — I lietuvius mėto b

čia -buvo šaulių vakarėlis, ku
riame atsitiko štai kas: Vai-

- Į dinarit Vydūno komedijėlę “Vy-
Nušovė ir nusišovė. Rytą 16-12- raj” niekas nekliudė, visi buvo

Josvainiai, Kėdainių apskr

Vilnius. — Teatro smagumai. 
Tas nesigailės, kas Kalėdų pir
mos dienos vakarą buvo Didžia-* 
jam teatre, nes turėjo progos 
sumokėjęs už vieną bilietą pasi
žiūrėti dviejų vaidinimų. Vienas 
jų, opera, buvo lošiama sceno
je, o antras, komedija, salės vi
duje ir darė didesnio gal įspū
džio už pirmąjį, nes Čia artistai! 
tikrai gyveno tai, ką vaidino. 
To antrojo turinys yra toks: 
Prie vieno iš daugelio sėdinčių 
salės viduje piliečio X priėjo po
licijos komisaras ir pranešė, 
kad jis esąs areštuotas ir kvie
čiamas eiti drauge. P. X, viduti
nio amžiaus gana inteligentiš
kas vyras pasijuto užgautas es
ąs, kad staiga taip viešoj vietoj, 

, kaip teatras, įvairaus plauko 
pažįstamų tarpe jis areštuoja- 

’mas ir pradėjo klausinėt prie
žasties; o policininkas neduoda
mas paaiškinimų suėmė p. X už 
rankos ii- norėjo išvesti. P. X. 
pradėjo spirtis ir pakėlė didžiau 
sį triukšmą.

Pasirodė, kad jis nėra papras
tas pilietis, bet gana įtakingas 
ponelis. “Kaip tai! mane, kuris 
tiek jėgų ir energijos paaukojo 
Lenkijai, dabar tos pačios Len- 

l kijos policija viešoj vietoj areš
tuojamas!? Ne. Ne apie tokią 
Lenkiją aš svajojau, ne tokiai 
Lenkijai dirbau, ne tokios poli
cijos norėjau!” - 
kumentų atsakė
banditas nei niekšas, kad doku
mentus nešiočiaus.’’ Minia žmo
nių susirinko aplink. Ponelis šū 
nervinęs ponelis. Paklaustas do- 
kavo, keikė esamą tvarką, po
liciją, ir nuolat klausė už ką jį 
areštuoja. Pasirodė, kad už pa
prastą poperosą, kurį šis ponas 
laike pertraukos užsidegė kori- 
dory, kame rūkyti draudžiama. 
Vėliau pati policija supratusi, 
kad ne “tokį” užkliudžiusi, pa
sitraukė. S. A.

rius šeimynos, su kuria gyveno.1 apie 7 vaiL Nuovados padėjėjo1 gero ūpo. Tik štai, prasidėjus 
Mergaite turi tik septynis me- tarnaitė pasibeldė į duris poli-! deklamacijoms pradėta pro lan- 
tus ir pasakoja, buk du metai (cinink0 Kerio, bet policininkas' g{J Jauko mėtyti akmenimis, 
atgal, sugrūstu stiklu, užmušti-1 neatsiliepė. Nuovados padėjėjas Tol mėtė, kol neišėję šauliai ir 

avo dvi seseris. Ją tyrinėja tuoj šoko prie durų, lango. Bet policininkai išgainiojo mand- 
langas pasirodė iš vidaus antklo! riuosius kultūrininkus ir vieną 
de uždengtas, durys uždarytos.! net suėmė. Publika išpradžių 
Išlaužus duris ir įėjus vidun, ra kiek nusigando. Bet vėliau pro- 
sta baisus reginys: lovoje guli 
negyva panelė, o ant grindų 
guli negyvas minimas policinin
kas Kerys. Ant stalo rastas pa
liktas laiškas, kuriame pol. Ke
rys atsisveikina su šiuo pasau
liu ir su visais pažįstamais lin
kėdamas visiems geriausio gy
venimo. '

Apie tą panelę Kerys nieko 
nerašo, bet iš jo pažįstamų žo
džių matosi, kad juodu nuo ku
rio ’laiko mylėjosi.

Panelė gyvenusi Kėdainiuose 
ir tą dieną atėjo pas jį, matyt 
su tuo tikslu, nes pas ją pan- 
čekoje rastas laiškas panašaus 
turinio. Atvykus gydytojui ir 
apžiūrėjus lavonus, pasirodė,

Nome. Nuvargusiais šunimis 
tapo atvežta į difterija apsės
tą miestą laukiamas serumas. 
Bet deja, jis visas sušalęs į le
dą. Vienatinis miestelio gydyto
jas dabar darys tyrinėjimus, ar 
nepagedo vaistai. Jei pasirodys Į Keršys Amerikonams

si s: 
daktarai.

visus .
kurie1 netikę, tai visa kelionė i 

svieto pabaigą ir'gas bus veltui. Nežiūrint šalčio

Hollywood, Cal. Per 
i amžius 'būdavo žmonių, 
“nuspėdavo 
to laukdavo. Paskutinė pranašė 
yra Mrs. Bowan, kuri skelbia
si esanti “Septintos Dienos Ad
ventiste” ir pasakoja, būk va
sario 6-tą įvyks pasaulio pabai
ga. Ji turinti daug pasekėjų 
tame tikėjime.

var- Už Varžymą Imigracijos
žemiau 28 laipsnių zero, kelio- 
nė650 mylių ilgumo tapo pada
ryta i 127 ir pusę valandų. Val
džia ruošia karo laivą su ero- 
planu, kuris iš patogios vie- Amerika, kuri varžo indusų at- 
tos nuo jūrų skris su vaistais į 
Nome.

Deli. Indusų parliamentas 
perleido bilių, kuris neįleis pi
liečių tos šalies, kuri neįleidžia 
indusų. Viena iš tokių šalių yra

grama vėl ėjo toliąu pakeltu 
ūpu. P. š. paskiau dar sakė pra
kalbą, ir nurodė ką tik buvusį į- 
vykį — Tai prie ko prieita!

šaukė susi-
“nesu joks

“VIENYBĖS” SEIMAS KOVO 7 D.
-----o——

“Vienybės*” Bendroves 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).

Sektinas Pavyzdis
Lietuvos Valdžiai

Paris. Parliamentas didžiuma 
balsų nutarė pertraukti ryšius 
su Vatikanu. Tik bus paliktas 
laikinai agentas, atstovaująs 
Elzas-Lorraine vyskupijas, ku
riose katalikai labai nerimauja. 
Bet su laiku ir tas agentas 
atšauktas.

vykimą čionais, skaitydama in- 
dusus “žemesne tauta”. Inidusai 
dabar, kerštaudami, skaitys a- 
merikonus žemesne tauta.

bus

New York, žydų pašelpinis 
Susivienijimas nutarė, kad visi 
jo nariai turi tapti Amerikos 
piliečiais ir todėl uždėjo mo
kyklas 
pose.

tam tikslui savo kuo-

BAJORUOSE ĮTAISYS SUN
KIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMĄ

Sužinojome, kad Bajoruose 
(ties Kretinga) bus įtaisytas 
sunkiųjų darbų kalėjimas. Tei
singumo Ministerija jau perka 
arba nupirko Bajoruose buvu
siuosius emigracijos stoties rū
mus, vadinamą “Baraką,” kur 
vietos maždaug 200 kalinių. 
Kaliniai kasinės ir skaldys ak
menis Kretingos ganykloje.

Kaunas. — 1924 m. Kauno

Karaliaus Dženitoriai
Jau Baigė Streikavę

London. Parliamento nariai 
karaliaus tarnai daugiau : 
šals, kadangi dženitoriai sutiko 
?rįžti darban.

ir 
ne-

York. Jascha Heifetz, 
po ‘ visą pasaulį smuiki- 
padavė prašymą vietos tardymas.

New
garsus 
ninkas, 
teismui duoti jam pilietybės po
pieras. Prašyme jis pažymi, kad 
turi 24 metus ir yra gimęs Vil
niuje, Rusijoj, vasario 2, 1901 
metais.

kad į panelę buvo šauta iš brau- ( Miseto Valdyboj buvo užregis- 
ningo du kartu, o paskiau sau- [ truota esamų Kauno Mieste ir 

j ta sau į galvą kartą. Vedamas priemiesčiuose pramonių bei 
tardymas. Girdėjęs. I prekybos įstaigų ir susisiekimo

priemonių: 1. Viešbučių 19, 2. 
Užvažiavimo namų 45, 3. arbati 
nių 40, 4. valgyklų 20, 5. cuk
rainių ir kavinių 10, 6. alinių 28

Keliems lenkuojantiems lietu-'7. traktierių 53, 8. degtinės par žinotą.

Grinkiškis, Kėdainių apskr. - 
Vis dar Grinkiškio klebonas te- 
beskaito lenkišką evangeliją.

New York. Sporto rateliuose 
kalbama, kad šitą vasarą čam- 
pionas Dempsey kumščiuosią su 
juoduku Wills ir Gibbonsu, ku
rie yra sekanti smarkiausi kum
štininkai Amerikoje. Paaiškėjo 
taipgi, kad garsus dičkis “Babe 
Ruth”, ekspertas mušti beisbo- 
lę ir įbėgti “home runs’’, sve- 
iriąs 245 švarus. Ikšiol to ne-

1
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KODEL LIETUVOS VALDŽIA ATSISAKĖ
, Dabar jau ir “Elta” patvirtino gandą apie Lietuvos 
valdžios atsistatymą. Vadinas — ministerių kabinetas 
iširo. Nors šio atsistatymo prezidentas p. Stulginskis ne- 
priemėj bet tolesnis ministerių pasilaikymas prie port-

i PERŽVALGA
•aąg-rrr

Pasaulinio Karo Nuostoliai
1500 Miliardų aukso markių 

(Naujoji Santarvės
ir milionai negyvu 
statistika)

neišaugo atatinkamai, kadangi visus sunai- 
galima dar ir lig šio laiko suskaityti del tos pa-lkinimus nukentėjo tiesioginiai, ar ne tiesioginiai 

patys gyventojai.
Bet visgi 5 didžiųjų 9ntantos valstybių sko

los išaugo į 20 miliardų sv. sterl. šie daviniai ro
do, ką teikia karas ir galėtų būti tvirtu argumen 
tu prieš jį, kaip ir visi kiti filosofijos, pacifizmo 
ir žmonių meilės įrodymai. Nes ir išlošęs karą ne 
įstengs apsimokėti nuostolių.

— Kl. žinios.

Pasaulinio karo netiesioginiai nuostoliai ne-'losOrganizatyvumo jubilėjus 
žurnalas “žvaigždė” _

naujas sukaktuves: tai, esą, 50 j Ir tokias knygas rašo.
Tūlas amerikone.s Bower pa

rašė ir išleido knygą “The Eco- 
'nomic Waste of Sin” (kurią 
lietuviškai galima būtų išversti 
antgalvlu “Kiek nuodėmės kaš
tuoja žmonėms”). Tai knyga, 
sako kritikas žurnale “The A- 

da- merican Mercury”, kuri statisti
kos būdu ir šaltai bando įrody
ti kiek Amerikos gyventojai iš
leidžia pinigų idant pasilinks
minti šitame pasauly, o degti 
“pekloje” kitame.

Ponas Bower išrokuoja, kad 
kasmet amerikonai praleidžia 
net $13,568,588,743 ant “grieši- 
jimo.” Vien palaidoms moterims 
esą išmokama kasmet apie 530 Sunkiai sužeistais---------- — ■—
milionų. Bet, kritikas nurodo, Lengvai sužeistais------------------
ponas Bower neįskaitė krutamu Laivų nuostoliai — tonomis------
paveikslų, butlegėrių, tabokos, Sunaikinta savasties už sv. sterl. 
ir kitų “griekų,” prieš kuriuos1 
kunigija kas nedėldienį triūbija Užmuštais ir dingusiais----------
iš ambonų. Todėl jo skaitmuo j Sunkiai sužeistais-------------------
yra permažas. Kritikas sako: Lengvai sužistais-------------------

“Nuodėmių pildymas kainuo- ( Laivų nuostoliai — tonomį?.—,— 
ja Amerikos žmonėms ne try- Sunaikinta savast. už sv. sterl. — 
lika bilionų kas metą, bet ma-!. Italija:

(“Baras” Noi 1) 
kelia ; —o—

- Imetų nuo pradžios lietuvių buri • 
mosi į draugijas čia Amerikoje. 
Sakoma, kad 187.5 metais New 
Yorke mieste septyni lietuviai 
sukūrė draugiją šv. Kazimiero. 
Vienuolika metų po to, pradėjo 
eiti seniausias lietuvių laikraš
tis “Vienybė Lietuvninkų”, 
bartinė “Vienybė.”

Būtų gerai aprašyti tuos pir
muosius tvėrėjus ir jų biografi
jas bei paskelbti vardus. < 
Ii būti dar yra jų gyvų. ' 
kas tuo darbu užsiims? 

—o—
Vištaliaus argumentas su 
Savo motore

j Kaip Tumas rašo knygoje

Ga-
Tik

prasčiausios’priežasties, kad jie vis dar nesibai- 
gai. Tie visi tarptautinio ūkio sunaikinimai, nuo
stoliai žmogaus jėgos ir iniciatyvos srity, ir bū
tent pirmiausiai gabumų, laiko ir intelekto at
žvilgiu — neduodasi išreikšti skaitmenimis. Bet 
grynai materialiai nuostoliai vis daugiau ir dau
giau pasiekia tikresnio apskaitymo. Londono 
“Morning Post” tam tikslui padarė santraukas, z .
Carnegie-institutas skyrė iš savo fondo lėšų me
džiagos surinkimui, ir vienas franeų mokslo vy
ras, M. Barriol, del savo krašto patiekė tikrus 
skaitmenis. Todėl Entanta turi surinkus maž- 
daug tikrus skaitmenis, ir kurie rodo baisiausiai 
aiškiai, kiek pasaulio beprotybė nuo 
rai kainavo. . . '
Nustojo: —

Didžioji Britanija: 
Užmuštais ir dingusiais — - -----

O----------------- ----- Ott---------------------- 0
L. '! > f - 4 , j r f

1914 m. tik-
Moteryste - Meilė Amžina

Rašo A. J. Jokūbaitis

ffeliu yra tiktai laikinas ir nenoromis pabuvimas, iki bus “Paskaitos iš Lietuvių Litera- 
stidavvtos nanias kabinetas. ,|tūroš,” Vištalius buvo apsivę-sudarytas naujas kabinetas. .[tūros,

Kodėl ministerial bėga iš vietų? Tam priežasčių ne- /1^ _^u lenke rnotere- Tas nėra 
žinoma.
vienas ministeris kitam “sudavė į barzdą...” Vieną gali
ma samprotauti, kad Lietuvos politikoje gimė rūsčių 
klausimų, kurių “krikščioniški” ministerial nesugeba iš
kišti. Todėl ir skubinasi savo vietas apleisti gabesniems. 
Gali būt, kad ne vienas ir stambių klaidų pridaręs, mė
gina pasišalinti nuo atsakomybės prieš tautą.

872,358
617,740

1,441,394
7,757,000 

350,000,000
FrancijaJuk negalėjo kabinetas griūti vien dėlto, kad stejjetina’ anais laikais (40 

metų atgal) tas buvo madoje. 
Pats Vištalius buvo karštas pa
triotas, žadinamas kito Lietu
vos mylėtojo, Kraševskio, auto
riaus lietuvių tautinės poemos 
(epo) “Vitoliorauda.”

Ve ką Vištalius rašo apie sa-'žiausia keturios dešimts. Kiek- Užmuštais ir dingusiais 
vo gyvenimą su lenke:

“Gerai, kad gerieji mūsų bro
liai kokios lenkpalaikės neveda, 
nes tai atviras pragaras gyve
nime. Reikia plieninės, krūtinės 
iT milžiniškos dvasios tai Ksan- 
tipės veislei nugalėti pale ir nu
galėjęs turėsi žaizdų širdyje ir. 
kūne, beveik ir dvasioje, gautų

NUO “KEPURIŲ” ANT REVOLIUCIJŲ
Apsidirbus Lietuvos užsienių ministeriui p. Čarnec- 

kiui su Vilniaus klausimu ir Tautų Sąjungai pritvirti
nus Vilnių lenkams, mūsų klerikalai prilipo liepto galą. 
Dabar jau negieda hymnų p. Čarneckio gabumams, kaip 
pirmiaus giedojo, bet atsidavė rezignacijai, kad “diplo
matijos keliu Vilniaus neatgausim.” Taip .rašo psalmis- 
tas Pakštas “Drauge, 
kalė: “
Lenkijos šonkaulius.”

1,880,500 
700,000 

2,344,000 
889,000 

2,000,000,000

1,866,160
500,000
562,196
846,000

542,000,000

tai vyriausi žmogaus esybės esmė.

Jis dabar štai kokią viltį sau nu- kovoje. Mano pati, kaip smakas 
Reikės laukti, kol revoliucija ar karas apdaužys norėtų savo vaikus lenkiškais 

nasrais praryti, t. y. sulenkin-
O tik dar nesenai tas pats psalmistas, ukrainų su- uždraudžiau poterių len

ai rinkime taip buvo narsus, kad šaukė: “Mes su kepurė- J 
mis lenkus užmėtysim.”

Nelaimė Lietuvai, kuomet jos žmonių mintį drumz- 
džia klaunai! .■ *

kiškai mokyti, liepiau lietuviš- 
į kai, tai ta sparva beveik ko ne- 
išputo iš pasiutimo, bet galinu 
pasidavė ‘ant Dievo valios,’ kai 
pasakiau, jog bobos vardas ar

Pasitikėti ant revoliucijų ar karų lenkuose labai len- pavarfjė išnyks iš šios žemeles, 
. Bet revoliucija, kilusi lenkuose, labai greit gali kaip šešėlis, o vyro pasiliks kolgva

persimesti Lietuvon ir priimti kitokį pobūdį. Kas tada vyriškoji karta tęsis.” 
bus? ' . ‘

Kodėl mūsų “krikščionys” nepadarė gerų santykių Biznio permaina pagadina 
šti latviais, estais, suomais, pagaliaus rusais? Kodėl ne-‘ Aukų davimą, 
priglaudė prie širdies, bet stumte šalin stūmė sesutę' 
Klaipėdą? Kodėl savo šalyje "plėtojo tik reakciją if visas 
pažangiausias krašto jėgas spaudė, mygo ir alino?

Nėra draugų užsieniuose, daug priešų namie. Tą vis
ką sudarė “krikščioniškoji” valdžia, kunigėlių sparnu ap
kėsta.

Dabar “Draugas” ir kiti klerikalų laikraščiai jau ap
šneka, bene geriau būsią su lenkais taikintis, kad gavus 
Švenčionių apskritį, o Vilnių palikus lenkams.

Prilipo liepto galą, prisiklausydami balsui tik iš Ro- 
nlos! ■ . * • ? ; • • ,

—o-

or-

ir silpnybes. Tas reiškia
dolarį nuo galvos,' neskai- Užmuštais ir dingusiais — 
senukų, kalinių ir kunigi- 
Tai tiek jiems kainuoja 
“griešnikais.”

Rusija:

“DRAUGAI, KAD IR KRAUJAS
REIKTŲ PRALIETI....”

Susispietusi apie “Laisvę” komunistų “parapija”, 
gavo sau labai didelį smūgį nuo Brooklyno siuvėjų uni
jos, kuri pereitame susirinkime nebeprileido nė vieno ko
munisto renkant valdybą. Tuomi suteikė komunistams 
smūgį ir medžiaginį ir dorinį. Medžiaginis smūgis yra

žydų labdaringų draugijų 
ganas “The Councillor” praneša 
sekantį. Brcokjlyno federacija 
žydiškų labdaringų organizacijų 
paprastai, ant žydų biznierių už 
deda metinę mokestį, iš kurios 
palaiko prieglaudas, ligonbūčius 
ir tt. Gale metų, priminus vie
nai biznio įstaigai, kad laikas 
niokestį atnaujinti, federacija 
gavusi laišką sekančio turinio: 
• “Praeity, kada mes gamino
me kešerną mėsą savo skerdy
kloje, būdavo laukiama, iš mū
sų aukos jūsų tikslams. Regis, 
mes nepranešėme Tamstoms 
kad mes daugiau nepardavinė
jame jautienos ir telienos. Da
bar pjauname vien tik kiaules, 
ir del tos priežasties, manome, 
Tamistos nelauksite kad mes 

išime prie Tamstų federa-tame, kad užsidarė komunistams melžiamoji karvutė, prigulė 
kuriaja ligšiolei komunistai naudojosi Maskvos propa- cijos.” 
gandai ir keleto dykaduonių agitatorių maitinimui. Do-' Nežinia, ką žydeliai ant to at- 
vinia cmricria famn Iznrl liafnxzini anitrnfai an ■naairnlr. Sakė.

vieną dieną per metus, įimant Sunkiai sužeistais-------------------
ir nedėldienius jie sumoką dau-j Lengvai sužeistais------------------
giau kaip šimtą milionų dola- Laivų nusotoliai — tonomis------
rių kad patenkinti savo pikty- Sunaikinta savast. už sv. sterl. — 
bes 
apie 
tant 
jos. 
būti

Esą jei tie žmonės taupytų 
tuos pinigus tai per dešimtį me 
tų šalies bankai lūžtų pinigais. 
Jie galėtų kiekvienam kunigui 
dueti kasmet po $50,000 ir dar 
patys voliotūsi aukse. Jei tikėti 
jfnofalistams, tai žmonės būtų 
sveiki, taikiai sugyventų ir ga-į 
lėtų taip tvirtai tikėtis gauti 
vietą pas šv. Petrą, kaip arkivy 
skupas. Bet, 
mės neturėtų kur dingti.

Todėl rašymas tokių knygų 
yra bereikalingas darbas. Kuni
gija per tūkstančius metų kvie
čia žmones “nęgriešyti/’ bet iiie 
ko nepadaro. .. .

—o—
Ką sakysite ant to, bedieviai?

Netik mūsų, lietuviška, kata
likų spauda niekų pripasakoja. 
Paklausykite kaip 
sudebatuoja miestelio 
Mich. laikraštukas 
rald:’<’

“žmogus, kuris 
me Amžiuje stovi 
ją nėra, nežiūrint išvaizdos, na
riu žmonijos. Tas faktas, kad 
saulė keliasi iš rytų kiekvieną 
rytą ir nusileidžia ■ vakaruose 
kiekvieną vakarą, yra užtekti
nas įrodymas didžiumai mūsų, 
kad yra Dievas. Kodėl ji nenu
sileidžia bent sykį šiaurėje? 
Dėlto, kad taip nebuvo Dievo 
suplanuota.” > • ■ ■

• jie ant šios že

bedievius”
Flint, 

“Daily He-

Dvidešimta- 
už Ęvoliuci-

Sunkiai sužeistais------------------
Lengvai sužtistais------------------
Laivų nuostoliai — tonomis------
Sunaikinta savast. už sv. st. —

Jungt. Amerikos Valstybės:
Užmuštais ir dingusiais —------
Sunkiai sužeistais------------- ----
Lengvai sužeistais------------ r-----
Laivų nuostoliai — tonomis------
Sunaikinta savast. už sv. sterl. —

I Belgija:
Užmuštais ir dingusiais------ —
Sunkiai sužeistais —--------------
Lengvai sužeistais--------------- -
Laivu nuostoliai
Sunaikinta savast. už sv. st. —

tonomis —

5,262,064 
1,000,000 
3,950,000 

183,000 
250,000,000

112,196 
73,000 

148,000 
395,000

277,000 
40,000 

100,000 
, 84,000 

1,400,000,000

rinis smūgis yra tame, kad lietuviai siuvėjai su pasipik
tinimu atmetė kumščio politiką. Tuo žvilgsniu Brook- 
lyno siuvėjai nužengė labai kultūringą žingsni.

Kumščio politiką komunistai jau labai laisvai ir drą
siai pradėjo vartoti. Pereitais metais komunistai, reng
damies į SLA. seimą, žadėjo vežtis į Wilkes Barrę revol
verius (nors tuomi mūsų pabriežimit tūli veidų m ainy to
jai pasipiktino, bet faktas paliko faktu, nes pačioje “Te-- 
vynėje” buvo rašyta). Tais pačiais pereitai? metais 
Bropklyne komunistas Buivydas sumušė SLA. kuopos 
nąrį Bubnį, išėjus iš kuopos susirinkimo, už pasipriešini
mą pravedimui kuopoje komunistų plano. Meto pabaigo
je komunistas Gvazdauskas,Jš Spring Valley, Ill., norėjo 
žirklėmis nudurti “Vienybės” įgaliotinį Stankų už plati
nimą šio laikraščio. Tai vis kumščio politikos vaisiai.

Nekitaip komunistai pasirengė ir Brooklyne prieš 
šį pažymėtiną siuvėjų susirinkimą. Jie turėjo savo “iš
tikimųjų” susirinkimą ir nutarę net ir spėką pavartoti 
prieš tuos, kurie bendrame siuvėjų susirinkime priešin
sis komunistų Maskvos politikai. Ypatingai prie to agi
tavęs Prūseika, kuris dabar yra “Darbo” redaktorius ir 
iš tų pačių siuvėjų duoną valgo. Jisai prie spėkos agita- 

devyna- 
(“devynakėmis” jisai vadino paprastus kerpamuo-

—o—
Pavyzdžiai naujos mūsų

Kalbos.
Mūsų rašytojai ir inteligenti

ja,- kaip jau žinoma, “dailina ir 
turtina’’ mūsų lietuvišką kalbą. 
Štai paduodame keletą pavyz
džių tos “naujos” kalbos:

“Gamos egzercicijoš yra piani 
sto pirštų gimnastika, o solfegi- 
jo ir įvairūs vokalizmai — dai
nininko balso gimnastika.”

—O—
Darbininkų padėtis Rusijoj

“Die Rote Fahne” praneša, 
kad darbininkų algos Rusijoj, 
bendrai imant, dabar siekia 67 
nuošimčius, ką gaudavo pirm 
karo. Reiškia, jei pirm karo gau 
davo rublį, tai dabar gauna 67 
kapeikas. Tik spaustuvių darbi
ninkai netoli pirm-karinių al
gų, būtent, jie gauna 97 nuo
šimtį. Tėmijant darbininkų val
gį, pasirodo, kad jie prasčiau 
valgo negu pirm karo, bet padė
tis gerėjanti.

Užmuštais ir dnigusiais------ ■ —
Sunkiai sužeistais------------- -----
Lengvai sužeistais — — — — 
Laivų nuostoliai — tonomis------
Sunaikinta savast. už šv. sterl. —
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Užmuštais ir dingusiais ----------
Sužeistais------ -------- -------------
Laivų nuostoliai — tonomis-------
Sunaikinta savast. už, sv. st.------
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Užmuštais ir dingusiais----------
Sunkiai sužeistais------------------.
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Laivų nuostoliai — tonomis — 
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Japonija:
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Portugalija:
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Išlaidos kariavimui padarytos šitokios
Didž. Britanija sv. st. -
Francija sv. sterl.------
Jungt. Am. Valst. sv. st 
Italija sy. st;---- --------

807,343
322,000
?28,000

400,000,000

455,117
200,000

200,000,000

60,000 
10,000 
30,000 

146,000

303
907 

120,000

4.200'
5,000

12,000

— 10,054,000,000
— 8,126,630,000

— — 5,502,000,000
. _ 3,502,000,000

Apie Rusijos išlaidas-nesama tikrų žinių, o 
visų kitų Entantos valstybių išlaidos siekia — 
793,000,000 sv. stherl. Jejgų skaityti Rusijos 
išlaidas proporcionaliai Francijos išlaidoms, tuo-

Kuomi žmonės gyvena? Tolstoj pasakė, kad 
meile. O kas toji meilė?

Sulyg didžiumos žmonių, meilė bus skaitliųo 
toja pašauktųjų, tikrai pažįstančiųjų meilės pra
sme. 'Sulyg Tolstojaus, meilė dėstoma sekančiai: 
“kur nėra meilės, ten gyvenimas daugiau negu 
pusiau numiręs”... Be meilės pasaulis negyvuo
tų. Progreso nei kultūros nebūtų, pačių žmonių 
gyvenimas būtų be vertės; viskas apmirtų, už- 
šaltų-suakmenėtų, ir išnyktų visos tautos nuo 
žemės paviršiu.

Meilė yra išradėja visų prajovų, .kokius tik 
ligšiol turime ant žemės skritulio.

; 1 Meilė
Santaika su žmonėmis, kaimynais; pakanta, 

Ištvermė, pakantrumas, labdarybė — tai dar ne 
tikroji meilė, apie kurią čia kalbama.

• Kaip žinoma, drauginga meilė kartais ir ma
žam vėjaliui papūtus nyksta, tarrsi dūmas nuo 
vėjo, palikdama atsiminimų ženklą, griuvėsius. 
Gi teisinga meilė to niekad nepadarys, žmogus, 
kuris nepažįsta tikrosios meilės, negali būti to
bulas; toks asmuo nepažins gyvenimo vertės nei 
jojo laimės. '

Išmintinga, kilni meilė, tai amžina sielos 
šviesa, kuri turi panašumą su augštybėmis ir 
žmogaus vidumi. Meilė tai yra didžiausias kiek- 
vino žmogaus turtas, tik anaiptol ne visi ją pa
žįsta ir ne pas visus ji randasi.

Norinti pažinti meilę, turi sekti josios pėd
sakas, kurias galima įsistebėti tarp augšto laip
snio, doros sielos žmonių, pas kuriuos’ apsireiš
kia kilnumas, skaistumas, dora, malonumas, švel
nus estetiškas mandagumas, augšta ir tvirtp, va- 

ant teisingumo pamatų pastatyta.
Gerų, žmonių yra pasakyta’:

“Kas meilę supranta,
“Tas laime atranda!...'

Meilė negali būti iškraipoma. Ji tiesioginė 
ir pastovi. Ji neperkama ir neparduodama. Mei
lė nesiskaito žvilgsniais, glamonėmis, pataikavi
mais, pamėgdžiojimais ar ištyžusiais “flirtais.” 
Be meilės žmogus, tai sutrukęs puodas, vartonės 
nebetinkąs. Nevisi gali meilę suprasti, dėlto ir 
pasakyta, kad tik išrinktieji pažins meilės reik
šmę. !

Ten, kur meilė, ten stiprus pobūdis, šeimy
niško gyvenimo uždavinių supratimas ir siekiai 
prie doros ateities. .

Motinos gyvenu troškimu ir kentėjimais 
del kūdikių. Jų meilė visas viršija, nes toje mei
lėje gimsta džiaugsmas ir vargai. Protingiausia 
meilė yra šeimyniškoji meilė, kuri niekad viržy-, 
ta nebus. v .Hn1.

Keletas metų atgal, man pasitaikė kalbėtis 
su viena kultūringa moterę-mdtina, ir jos sūnu
mi; jos sūnus paklausė jos, kas yra meilė? ir 
kuri mile užvis geidausi, ar meilė į gimdytojus, 
meilė į vaikus, meilė maišyta. į visus žmones, 
meilė į gamtą ir Dievą?

Motina, atydžiai pažiūrėjusi vaikui į alus, 
pasakė: >

Tuo sunkiuoju momentu, kada išgirdau .pir
mą tavo verksmą, kada pirmu sykiu pamačiau 
tavo mažą veidą ir paskui visą kūnelį, perėmė 
mano širdį giliausis gailėsis, — gailėsis, gilus ir 
neapsakyta meilė, o paskui sužadino mane ir ki
tokį gailestingumai su meile į gamtos žmones 
ir Dievą...” /

Visos motriškosios turi prigimtą prisiriši
mą — gilų jausmą į kūdikius; nors ir neturinčios

mt visos Entantos išlaidos siektų 35 miliardų kūdikių, net ir nupuolusios — nemoralūs, ir tai 
svarų sterlingų. J

Pridėjus prie to dar sunaikintos savasties

lia

vęs ir pasakęs: “juk mes esame tūzai, o jie
kės”
sius darbininkus, kurių nukirptose vilnose šildosi ir Prū-

seika ir kiti “tūzai”). Tą savo nutarimą — “spė.._. v_. (__ ___ __ __ _ ______ , _____ ______
vartoti” — karštesni ir žioplesnį iš jų išdavė bendrame socialės vertybės, naudingumo žvilgsniu, įimant 
susirinkime, pamate, kad jau didžiuma prieš juos eina, i vidutinį pilietį kiekvienoj atskiroj šaly ir įkai- 
ir surėkę: “Draugai, nėpasiduosim, nors reikėtų ir prie nuojant, pay.: anglų —J28 sv. sterl., amerikie- 
kraujo praliejimo prieiti!” , < »■

Toki nešvari propaganda ir kurstymas .prie mušty
nių yra viena iš bjauriausių dėmių,, kurios tęrsia mūsų 
visą išeiviją akyse amerikonų ir visų civilizuotų žmonių. 
Dėlto Brooklyno siuvėjai, padarę šitam galą, užsipelno 
garbę netik patys sau, kad pas save tvarką įvedė, bet ir 
prieš visus Amerikos lietuvius už apsaugojimą lietuvių 
gero vardo.

linkėja sau turėti kūdikį!...
Pagimdymas turi nemažą veikme ir ant 

sumą, kuri siekia į 5,142,000,000 sv. sterl., tai paties vyro sielos bei širdies. Tai yra instinkto 
gautųsi suma virš 40 miliardų sv. sterl. Paskui jausmas', džiaugsmas ir ilgesio sąjungoje dviejų 
jeigu apskaityti dar, sulyg prieškarinės minėto į vieną ešybę — iš dviejų kūnų j vieną sielą, 
franco Barriolįo statistikos, aukas žmonėmis, jų Spindanti meilė iš moteriškosios esybės, yra am- .

tį — 944, francą — 580, rusą, Italą, serbą —- 
404 sv. sterl., tai gautųsi suma Į 4,503,404,000 
sv. sterl. Taip, jog viso nuostolių būtų Į 45 mi- 
liardus svarų sterlingų. t

Tai yra lygiai 900 miliardų aukso markių.
Vidurinios Europos valstybių nuostoliai be 

abejonės kiek mažesni, bet bendrai visi nuosto
liai, kokių pridarė karas, svyruoja tarp 1,000 
ir 1500 miliardų aukso markių. Valstybės sko-

da-

mė
gai-

žinoji moterystė; ji vyrui negali būti svetima. 
Vyras turi tą suprasti ir užvaduoti, kad abiejų 
jausmai, širdžių švelnumas ir malonumas 
lintūsi pusiau ir vėl į vieną!

Niekšiškas būtų vyras, kuris priešintųsi 
terystei! Neprotinga būtų moteriškė, kuri
lestautų negalinti būti vyru! Tegul ir lietuvės 
moterys šviesiau ir galingiau pasirodo save, kai
po moteriškos — motinos, kaipo tikros moterys, 
kurios brangintų sav ir naujosios kartos ateitį 
skaidresniam rytojui. Tegul ir lietuvės motinos

(žiūr. ant 3-čio pusi.)
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LIETUVOS GRAŽIOSIOS VIETOS

Rašo Krašto Mylėtojas
iKSHEššSSssssss-;

Senoje Rusijoje buvo toks 
paprotys, kad jos inteligentai 
važiuodavo pasigrožėti Šveicari
jos, Bavarijos, Nicos ir kitomis 
užsieniuose gražiomis vietomis. 
Apie tų užsienio kraštų gražu
mus rusai daugiausiai ir žinojo. 
O savo krašto gražiųjų vietų, 
kaip Uralo, Pavolgio, Murmano 
ir kitų, nepažino ir nežinojo.

'Ligi nesenai tas rusų papro
tys buvo įsigyvenęs mumyse. 
Ir mūsų inteligentai ir miesčio- 
nys' manydavo, kad gražių vie
tų esama tik užsieniuose ir ten 
važiuodavo išleisti savo pinigus. 
Tokios nuomonės yra dar užsi
likę ir dabar.

Pastaroji priežastis pareina 
nuo savo krašto nepažinimo. Di- 

' džiumai miestelėnų yra nežino
mos mūsų krašto gražiosios vie
tos. Nežinomos jos visos, išsky
rus savo apylinkes ir mūsų so
džiaus visuomenei.

Tuo tarpu Lietuvoje yra daug 
gražių vietų, kurias įdomu ap
lankyt ir kuriose malonu pasil
sėti.

Paminėsime čia pirmiausiai 
tas, kurias lengva gelžkeliu, gar 

• laivių, automobiliu pasiekti:
1. Nemuno slėnis Merkinės, 

Alytaus, Punios, Birštono, Rum 
šiškių (Velnio Tiltas), Pažais
lio, Raudondvario, Zapyškio,

j Bružų, Vilkijos, Seredžiaus, Ve
liuonos apylinkėse. Daugumoj 

i šitų vietų pėdsakai senųjų pilių, 
santakos Nemuno su kitais upe
liais, įvairūs krantai, žali miš
keliai, gėli šaltiniai, įžymūs tro
besiai, turtingos pasakomis ir 
legendomis vietos, .piliakalniai.

2. Nerio,slėnis nuo pat Kau- 
: no, ligi Panerių dvaro ties de- 
. markacijos linija, čia taip pat
labai gražūs ir įvairūs krantai,

pušynėliai, smėlynai, akmeny
nai upėj ir krantuose, piliakal
niai.

3. Trakų kraštas su Vievio, 
Semeliškio, Augštadvario, Žas
lių miesteliais, ežerais, įvairių 
kalvų guburiais, pušynais, smė
lynais, turtingomis mūsų isto
rijos žymėmis.

4. Varėnos kraštas su dailiu 
Daugų ežeru, begaliniais smėly
nais ir pušynais.

5. Dzūkijos ežerai tarp Sim
no, Šventežerio, Veisėjų ir Sei
rijų.

6. šventosios slėnis su Anykš
čiais garsaus šilelio liekanomis 
ir Puntuku.
i 7. Ežerėlių kraštas tarp Ute
nos, Tauragnų, Užpalių, Jūžin
tų, Antazavės ir Ežerėnų miesto 
su daugybe skaisčių ežerų, gra
žių kalvų, kelelių ir miškų.

8. Žemaitija tarp Kelmės, 
Kražių, Kaltinėnų, Laukuvos, 
Varnių, Telšių, Luokės, Kurta- 
vėnų ir Padubysio su žinomais 
Šatrijos, Medveigalio, Girgždu- 
tos ir kitais kalnais, istorinė
mis vietomis, ežerais ir miškais.

9. Ventos slėnis ties Papilės, 
Mažeikių, Klikoilių miesteliais, 
kame įdomūs krantai geologiniu 
atžvilgiu, Simano Daukanto Ka
pas.

10. Pajūris nuo Šventosios 
ligi Klaipėdos ir Nidės su vė
sia mėlyna jūra, lygiu, smėliuo
tu pajūriu, pušynais, gintarais, 
žvejų pirkiomis.

Iš šitų jau yra kas pasirinkti. 
Bet čia ne visos surašyta.

Yra dar ir daugiau atskirų be 
galo gražių ir įdomių kampelių, 
išmėtytų po visą Lietuvą, ku
riose graži padaira ir malonus 
oras poilsiui.

Gaila tik, kad tose gražesnė
se mūsų krašto vietose nėra į- 
taisyta švarių, nebrangių vieš
bučių, kame galima būtų pato
giai pernakvoti, gerai pavalgy
ti, ramiai pasilsėti. Atsiradus

tokių viešbučių, tas gražesnią
sias mūsų krašto vietas imtų 
lankyti ne tik mūsų miestų, bet 
ir užsienio gyventojai ir palik
tų jose vietos gyventojams 
daug pinigo. Trimitas.

Čigonas ir Šv. Antanas
Rašo Andrius Barkauskas

Ml
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I Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
□

OIA TALPIU AMA ŽINIOS IB AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS. BALIUS. PRAKALBAS IR ABELN-4 JUDĖJIMU

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

KOSULĮ SUSTABDYK TUOJAUS VARTOJANT

SEVERA’S COUGH BALSAM
Laikyk ji po ranka. - Kaina 25c ir 50 centai.

Severo Kalendorių 1925 metams gaunama visur aptiekose, ar nuo

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

Vikrus jaunas čigonas jojo 
skubinas Kretingon į muge. Bu 
vo tai balandžio 23 d. Tą metą 
del vėlybo pavasario upės bu
vo labai pakilusios ir nevieną 
tiltą nunešusios. Mūsų čigonas 
to nežiūri; joja drąsiai, paplak
damas su makaru savo dar ne-

> t 11 •

seną, šimto rublių vertą bėriu
ką. Bėriukas nerambus — lekia 
vėju. Bet štai upė, tilto nėra!
— Kas daryt? Grįžt atgal Kre
tingos mugėje nebuvus — bū
tų amžina gėda. Ilgai negalvo
damas čigonas sukirto arklį ir 
strikt raitas į upę. Arklys plau
kia, kasasi; jau priplaukė iki 
upės vidurio. Tik kuo tolyn, vis 
sunkyn. Vanduo neša pagavęs 
arklį ir jojiką išilgai upės. Nu
sigando čigonas, — mato galįs 
galą gauti ir arklį pražudyti. 
Atsiminė žmones pasakojant, 
jog Kretingoj esąs šv..Antanas, 
galingas užtarėjas bėdoj esan
čiųjų, dažnai stebuklus net da
rąs. Todėl, baimės perimtas, 
garsiai sušuko: — “šventas An 
taneli, gelbėk skęstantį čigonė
lį! Jei mane sveiką iš tos upės 
su žirgu ištrauksi, tai kiek už jį 
gausiu, už tiek tavo garbei žva 
kę nupirksiu... Ar šv. Antanas 
tą maldą išgirdo, ar arklys ge
riau plaukti pradėjo, gana to, 
jog čigonas laimingai išsirito 
ant kranto. Džiaugiasi čigonas 
gyvas išlikęs; bet susirūpino, 
kaip čia dabar padarius su ap
žadu. Arklys vertas šimto ru
blių — gaila tokios pinigų krū
vos. O ir žvake tokią brangią 
kur Kretingoj “begausi?... Jo
ja čigonas neramus, užsidūmo
jęs. štai pasiveja pėsčią mote
riškė. — “Kur kiūtini, motinėl?
— Ogi Kretingon, nešu vištą 
parduoti. Kiek už ją nori? — 
Rublį... čigonas išsitraukė pini
gus, užmokėjo nesiderėdamas, 
kiek paprašyta, ir vištą neši
nas • laimingai atvyko į ¥mūgę.

C. BROOKLYN, N. Y.

Laidotuvės žuvusiojo
Glebausko

a.a.

y

1.

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IŠ LIETUVOS
PO 10 CENTŲ ATVIRUTE

—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—
Anykščių Bažnyčia

2. Anykščių Miestelis 
* Alytus — pakalnėn 

Alytaus vidurgatvė 
5. Birštonas i.

Daugai
Geležinio Vilko Pulkas 
įgulos bažnyčia (Soboras)
Kaune 

, 9. Jurbarko
10. Jurbarko
11. Kėdainių
12. Kalvarijoj kermošius 

, 13. Karo Muzėjus Kaime
14. Kauno stotis
15. Kaunas Vasara
16. Kauno Soboras nuo Vytauto

Kalno 
į 17. Lietuvos 
‘ 18. Lietuvos

3.
4.

6.
7.
8.

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

64.
66.
69.
71.
72.
76.
78.
79.

Rublį, čia visi pa-

Čia tuojau jį apspito prūsai, že
maičiai ir žydai. Vieni dera ar
klį, kiti vištą. — Kiek nori už 
savo žirgą? — klausia vienas 
pirkikas
sileido juokais; tuojaus keli ė- 
mė šaukti: — še rublį, duok 
man savo arklį. Bet čigonas at
sakė: — Vieno arklio aš nepar
duodu. Kas jį nori pirkti, tenu- 
perka draug ir vištą. Arklys ir 
višta — pas mane lyg vyras ir 
pati — aš jų skirti negaliu. — 
Na, tai kiek nori už vištą? — 
— Šimtą rublių... čia pakito dar 
didesni juokai. Bet čigonas už
sispyrė, ir prūsas, kuriam ark
lys patiko, turėjo galutinai už
mokėti už arklį 1 rublį, o už viš 
tą 100 rub.; išviso 101 rub. Ga
vęs pinigus, čigonas nuėjo į Kre 
tinges bažnyčią ir, duodamas 
bernadinui rublį, tarė: “Tėveli, 
nupirk už tą rublį šv. Antanui 
žvaklę. Jis mane iš upės išgel
bėjo ir vištelę gerai parduoti 
padėjo. Su arkliu tik prastai iš
ėjau vos rublelį už jo tegavau. 
Taigi sulyg apžado tą rublelį 
šventajam ir atiduodu...

Bernadinas, kuriam zakristi
jonas jau buvo pranešęs apie 
keistą arklio ir vištos pardavi
mą, tarė: Ale tu, čigonėli, ma
tau ir šv. Antaną sumanei ap
gauti. — Ei tėveli! — atsakė pa 
siteisindamas čigonėlis, — koks 
čia apgavimas? Juk šv. Anta
nas gerai žinojo begelbįs varg
šą čigonėlį, taigi beabejo jis 
ir permatė, jog čigono pažadai 
čigoniškai bus ir išpildyti.

žino-

PRAMONE RUSIJOJ

Sausio 27 d. Kazimeiras Gle- 
bauskas atėjo pas savo pažįsta
mą Joną Juknevičių po nr. 49 
Hudson Av. saliūnan
ma, biskį atsišviežint.Na ir susi 
ginčijo su kokiu tai ten buvusiu 
airiu, Lawrence Duyney; kaip 
ten pasitaikė, kad K. Glebaus- 
kas likosi negyvu. Pasidarius 
triukšmui tuojaus ir policija pri 
buvo; kadangi buvo apie 4 ir 
pusė vai. po pietų, tai žmonių 
buvo net apie kelis tūkstančius 
prisirinkę gatvėje. Iki bus ištir
ta, policija areštavo saliūno sa
vininką, Joną Juknevičių, jo 
bartenderį Juozą Anumavičių ir 
kostumerį Lawrence Duyney, 
gyvenantį 190 Prospect St.

Glebauskas gyveno po nr. 37 
Hudson Av., C. Brooklyn, N. Y’, 
ir laikė saldainių krautuvę. Jis 
paėjo iš Lietuvos — Ramygalos 
miestelio, apie 33 metus senu
mo, augštas, dailus vyras. Til< 
buvo piktoko būdo; nes kiek aš 
pažinau (apie 12 metų), tai su 
ne vienu buvo susikabinęs. A- 
pie 2 metu atgal net ir detek
tyvą yra apkalęs. Paliko varg
šas, šį gražų pasaulį ir gražią 
moterį dideliame nuliūdime.

Laidotuvės atsibuvo Sausio 
31 d.2-rą vai. po pietų; laidotu
vės buvo gana iškilmingos; ly
dėjo apie šimtas automobilių; 
lydėjo didelis pulkas muzikan
tų, grieždami liūdnus maršus1; 
per šalį stovint ir žiūrint ne
vienam ašaros birėjo. Ateivis

Universitetas 
oficieriu grupė

, 19. Lietuvos Prezidento Rūmai 
g 20. Mickevičiaus namas Kaune

89.
91.
92.
94.
95.

LAIVAKORTES 
NUPIGINTA KAINA

haPAG

;-<5

HARRiman
f

Iš NEW YORKO Į
KAUNĄ IR ATGAL /ĮĮĄ

(Pridedant Taksą) ArfVtz

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

NepilieČiai grįžtanti bėgy me 
ty nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietą tuoj

!21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

• 28.
■’ 29.

30.

Merkinės Bažnyčia
Palanga — Blrūtės koplyčia 
Palangos Liurdas
Pažaisliu Vienuolynas 
Seimo Rūmai
Simano Daukanto Kapas
Susvės upė
Šiaulėnai — tiltas
Šiaulėnai — malūnas
Šiaulėnų vidurys

31. Šiaulių stotis su lokomotlvais 
' 32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos

[ 33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. VirbaUo Gelžkelio stotis

!* 35. Veliuona.
36. Vėliuonos Bažnyčia
37. Veliuona — prie upės
38.
53.
54.
55.

„56.
58.

Taujėnai
Panevėžio rinkoj kermošius
Ukmergė
Virbaly škapliernlnkal
Prienų bažnyčia
Prienai
Vilkaviškis
Joniškio Blnka

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

61. Grinkiškio Bažnyčia 
63. Pa-šušvės Bažnyčia 

Baptai 
Baptų Bažnyčia 
Dainos Dieno (chorai) 
Dotnavos bažnyčia 
Bulbiakasis 
Ukmergė (upė) 
Ukmergės bažnyčia 
Raguvos bažnyčia

80. Raguva
81. Taujėnų bažnyčia
83. Seirijai
84. Alvito bažnyčia 
86. Marlampolės bažnyčia

Žeimiu bažnyčia 
Marlampolės Gimnazija 
Virbalis 
Prienuose kermošius 
Prienų nugriautas tiltas

99. Lazdijų bažnyčia
101.
102. 
104. 
107.
109.
110.
111.
113.
114. Joniškio bažnyčia
117. Garliavos b'ažnyčia
118. Liudvinavas
119. Alvitas (ežeras)
120. Krosnos bažnyčia
121. Saulės Mokykla Kaune
122. Vilkaviškio bažnyčia
123. Seiriju gatve
124. Marlampolės Rinka
127. Šventežeris
128. Studentai Lazdijų rinkoje 
160. Kauno Geležinis Tiltas 
165. Ekskursijos laivas ant Ne

muno
171. Panevėžio Bažnyčia 
180. Orlalvinlnkai.
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Del informaciją kreipkitės pas vie
tos agentą arba j

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

SS8E38

HOLLAND■'8 AMERICA LINE
Tieaus-trumpas kelias per Rotter

dam’ą, į ir iš visų dalią

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsą 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraBtis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
■rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New York—
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Laikraštis (‘Rul’’ praneša, 
kaip pas “draugus” Sovietuose' 
eina industrijai Pernai iškasė 
31 toną anglies prieš kiekvieną 
100 tonų pirm karo, arba 31 
nuoš. tik iškasa. Geltžinės ru
dės iškasa tik 9 tonus prieš 
kiekvieną 100 tonų pirm karo. 
Tos žinios yra 'teisingos, nes iš 
Sovietų laikraščio yra ištrau
kos.

Rusija yra šalis daugiau žem 
darbi jos negu pramonijos. A- 
meri'kos Žemdarbijos Departa
mentas praneša, kad esąs gavęs 
žinių iš tikrų šaltinių, jog So
vietų Rusijoj pernai užaugę ja
vų tik 4G milionai tonų grūdų.

Taigi, su taip mažai, kaip tik 
ji pati galėtų išsimaitinti, jei
gu mokėtų gerai išdalinti tarpe 
žmonių.

Bet žinant 
kelius, taipgi 
tų betvarkę, 
visko būsiant.

Nieniu Jonas. 
4*

BLISSVILLE, L. I.

Už paklausimą išvarė 
prakalbų

iš

jos kelius ir gelž- 
Sovietų komunis- 
galima pasitikėti

PAIEŠKOMA

Sausio 25 d. vietinio kliubo 
svetainėje įvyko prakalbos ko
kio ten iš Lietuvos atvykusio 
kunigo. Kalbėtojas, kurio var
do neteko sužinot, pasisakė at
vykęs čia iš “tos Lietuvos, kur 
yr ten toli už jūrių, tamsi ir 
juoda;” atvažiavęs ne aukų rin 
kti, kaip kad jo pirmtakūnai da
rydavę, tik platinti katalikišką 
literatūrą: užrašinėdamas kny
gas, laikraščius, etc. Nes, girdi, 
Lietuvoje mokyklų prisikūrė la 
bai daug; tūlos parapijos jų turi 
net po 12, bet jos beveik visos 
‘^bedieviškos” bedievių mokyto
jų vedamos. Kad nedavus doros 
ir tikėjimo išplėšti, mes, sako, 
turim prieš tuos užpuolikus ko
voti. Toliaus pranešė, kad po ka 
ro Lietuvoje žmonės labai že
mai doroje nupuolę: privisę į- 
vairių bedievių, laisvamanių, bol 

| tovikų; nes, girdi, pastarieji sa- 
f vė nors ir nevadina tikruoju 
: /ardu, dangstosi kitokiais var

iais, bet vistiek yra tie patys. 
Todėl reikią gerų katalikiškų 
knygų, kad juos vėl atvedus į 
tiesos ktlią.

Užbaigus jam kalbą, tūlas . 
žmogus pakelia ranką ir sako: • 
“Ar aš galėčiau kalbėtojui duo
ti bent porą klausimų?”

Niekam nieko neatsakant, i

lišką žmonių nupuolimą. Man 
rodosi, ar nepadarė bažnyčia 
klaidos nepaskelbdama savo se
kėjams, kad kuris iš jų eis ka
riauti bus atskirtas nuo bažny
čios ; šiandien papa dar daug 
sveria žmonijos gyvenime, to
dėl jo žodis gal būtų .daug pa- 
gelbėjęs prie greitesnio užbaigi
mo karo ir dalinai būtų sulaikęs 
žmones nuo nupuolimo doroje. 
Kodėl to nepadarė? O patys ku
nigai ar neagitavo už karą?”

Antras — “Lenkų banditai iš 
plėšė iš mūs Vilnių išvagia Bie- 
loviežos girias parduodami jas 
Anglijos pirkliams už $40,000,- 
000, o dabar sakoma, kad šven-j 
tas tėvas tų banditų preziden
tui ir jo moteriai prisiuntė po 
medalį. Ar tas tiesa?”

Ką būtų atsakęs kunigas, ne
žinia. Bet kur buvęs iš kampo 
pakįla žmogutis ir pradėjo šau
kti: “Aš esu čia pirmininkas, 
ir aš niekam klausimų nepave
lysiu duot! Kas tau pavelijo čia 
klausimus statyti?!” Klausėjas 
atsakė, kad jis pavelijimo pra
šęs viešai, ir pats kalbėtojas 
leidęs, tai jis ir klausęs. Bet 
“pirmininkui” to neužteko; jis 
dar garsiau šaukė: “aš tavęs 
nepažįstu, kas tu esi ir kur tu 
esi, todėl ir klausimų tau nepa
velysiu duoti.” Klausėjas paste
bi: “ar prakalbose klausimą ga
li duoti tik tie, kurie yra pirmi
ninkui pažįstami? O kur aš esu 
tai čia, reiškia svetainėje. Bet 
tas neva “pirmininkas,” eida
mas artyn prie klausėjo, šaukė: 
“Jei klausimų nori, tai čia tau 
nėr vietos; išeik!” Klausėjas at
sistojo ir sako: “Ar aš tamstai 
galiu kąnors paaiškinti?” Pir
mininkas purtosi šaukdamas, 
kad jis jokių pasiaiškinimų ne
norįs, tik tu “išeik.” čia jam į 
pagalbą iš pasienių pribuvo mo
terėlių keli balsai. “Mums čia 
tokių daug žinančių nereikia!” 
žmogus, matomai nenorėdamas 
turėti nesusipratimą su tam
siais žmoneliais, pasiėmė kepu
rę ir išėjo lauk.

Taigi, gerbiamas kalbėtojau- 
kunige, netik Lietuva yra “tam
si ir juoda”, bet ir čia mūsų 
naujoje tėvynėje Amerikoje, 
dar yra daug tamsių ir juodų to 
kių Blissvillių, kuriose mūsų 
broliai lietuviai tūno tamsybėje 
po ilgu kunigų skvernu. Ir Lie
tuva patol nebus šviesi ir balta, 
pakol nenusikratys klerikališko 
juodo slogučio. žmogus.

WILKES-BARRE, PA.

Didelis
Balius

t

— rengia —

VIENYBĖS” DRAUGAI

VASARIO-FEB. 14

Patcliuno Saleje 
53 Band Street, 

(kampas Stanton St. 
Wilkes-Barre, Pa.

Pradžia 7:30 vi v.

—0—

Vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami at
silankyti. Įžanga: vy
rams 35c., moterims 
25c., vaikam 10c.

svarsto kas'link pilietybės ir gel
bsti norintiems tapti šios šalies 
piliečiai.

Nors L. P. K. jau nuo dauge
lio metų gyvuoja, bet paskutinį 
metą daugiausia parodė veiklu
mą, daugiau narių sutraukė į 
kliubą; dabar turi virš 300 na
rių, kasoj pinigų $138, tai neti
kėtas įvykis, kad per vieną me
tą, nariams mokant po 60c. į 
metus, o pavyko užaugint iždą 
virš šimtinės.

Išrinkta nauja valdyba šiems 
metams: J. Kralikauskas, pirm. 
VI. Lazdynas, vice-pirm., A. Sta 
nelis, ižd., atsisakius prot. rašt. 
M. Truskai ir turto rašt. A. 
Masandukui, jų vieton išrinkta 
J. šadis, prot. rašt., V. Jurkai- 
tis turto rašt. B. Staniulis, mar
šalka, V. Antulis ir D. Janulio- 
nis, globėjai. Po susirinkimo bu
vo draugiškas pasikalbėjimas su 
užkandžiais. M. Truska

WORCESTER, MASS
Margos žinelės

NEWARK, N. J.

1) Keru lis, Kazimieras, gyve
nes Potomac Manor, W. Va. J( 
brolis mirė ir paliko pinigų.

2) Javarauskai, Jokūbas, Ja
dvyga, Aleksandras ir Mykolas 
prieš pasaulinį karą gyvenę N 
Yorko mieste. į

3) Vitkauskai, Edmundas, An 
tanas, Aleksandra, Stefanija ir 
Alena, gyvenę Brooklyn, N. Y.

Apie juos žinantieji ar jie pa-1 paįg kalbėtojas prataręs: “taip 
tys prašoma atsiliepti šiuo ant- kodelgi ne.
rašų: Lithuanian Consulate,

38 Park Row
New York City. I paeinančias pasekmes —

Klausėjas: “Ger
biamas kalbėtojas-kunigas, nu
piešė karo baisenybes ir iš jų 

■ mora-

Lietuvių Politikos Kliubo 
Darbuotė

Sausio 27 d. Lietuvių Politi
kos Kliubas laikė metinį susi-; 
rinkimą; iš valdybos raportų pa' 
aiškėjo, kad kliubas daug pasi
darbavo praeitą metą, ypač pasi 
žymėjo veiklumu, politikosdir- 
voje: surengė 2 prakalbas, 1 ba 
lių, 1 išvažiavimą į miškus, 1 
garsią dešrų ir Skilandžių va
karienę, apie kurią dar ir šian
dien vietos lietuviai kalba.

Trumpoj ateity nutarta su
rengti prakalbos ir tverti pana
šų kliubą moterims.

Kliubas atsižymėjo ir tuomi, 
kad pavyko čion sutraukti lietu- > 
viai įvairių politiškų pažiūrų, ; 
nes kliubas nevaržo pavienių y- ; 
patų įsitikinimų, tik .abelnai j

Viename “Amerikos Lietu- 
( vio” num. SLA. 57 kuopos fi- 
, nansų sekr. J. K. šalaviejus ra

šydamas apie 57 kuopą, sako: 
“Paimkim, kaip puikūs vyrai 
sandariečiai: A. Bernotą, M. P. 
Kaselis, J. K. šalaviejus ir Vai- 
tialis” (šie du pastarieji — 
komunistai).

Reiškia pats rašo ir save pri
kergia prie sandariečių ir išgi- 
ria save užsigindamas, kuom 
esąs. •(

Vargšas nežino, -kad Kaselis 
; pas mumis, tai yra 318 kuo
poje persikėlė. Tai jau blogai, 
jeigu pats save taip garbina, o 
ne kiti. Tikrai Worcesterio ko
munistai virto patriotai: netik 
patriotiškus veikalus stato, bet 
net 57 kuopoje panaikino “po
litinių kalinių fondą.

Stebuklai, ar ne?
’ y

J. K

JONAS GREBLIAUSKA3
ir SŪNŪS '

Patyrę, Laianluotl Grajborlal Ir 
Balsamuotojai 

automobilius viso- 
reikalams.
__ jrava oi., 

Baltimore, Md.jį

Paruamdomo
kiems

Ofisas: 425 Bo. Paca Bt
Tel. Plaza 1350 J

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

-L—I—E—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A.
Nuo 2 iki 4 P. 
Nuo 7 iki 8 P.

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

M. 
M. 
M. 
M.

MOTERYSTĖ — MEILĖ AMŽINA?...

blaivina savo miglotas gyvenimo padanges, ženg- 
I damos prie meilės pažinimo ir supratimo laimės. 
Pabuskit, pakelkit ir jūs balsą, žadindamos savo 
intelektą! ;

4 t

Tikras ir doras šeimynų gyvenimas išauklės 
mūsų jaunimą, naująją kartą prakilniais žmo
nėmis; nes vaikai iš savo dorų tėvų galės sem-

tis gražių, dorų, naudingų gyvenimui pavyzdžių 
ir vien tik geror iš jų pasimokinti.

Geri tėvai, — geri esti jų vaikai! Nes, ko
kis medis, tokius ir vaisius duoda!...

Pirmiejli ir nuolatiniai pasimokinimai esti 
iš tėvų; taigi tėvų privalumas būti dorais ir ge
rais žmonėmis, o tik tie — geri žmonės, kurie 
su tikra meile, pilnai, padoriai prisirengę 
į šeimynišką gyvenimą.

Kur meilė, ten laimė!

eina

i

3



DIENYNAS mokslišką straipsni, kuriame 
žodi Dievas rašau su mažąja 

Jeigu jau yra tokf mada ra-Į “d.” Mat sugalvojau gerai, kad 
jei kas mane norės užtai pakri
tikuoti, tai tuoj atrėžšiu: tu ne 

gra-

■ syti savo dienynus, tai ir aš 
norėčiau šventakupriams savąjį 
pateikti, — jei tik atsirastų, 

; kad kas jį skaitytų.
Sausio 19 d. Atsikėliau ank

sti rytą ir nusprendžiau rašyti 
savo dienyną. > ! i

Sausio 20. Einu gatve ir ma
tau, kaip katinas- su šunimi su
sipjovė.

Sausio 21. Pavėlavau atsikel
ti, tai nežinau kas atsitiko.

Sausio 22. Pas mane atsilan
kė mano 'draugai.

Sausio 23. Suvėlavau pareiti 
namo. Kaip tik įėjau į stubą, tai 
mano Marė tuoj su žiursto kam
pu nusismaukė nosį ir kaip pra
dės keikti, tai tas keiksmas ta
rytum žirniai bįra.

Sausio 24. Užtemo saulė. Pa
maniau, kad kun. Garmus šlia- 
kį nukryžiavo  j o. Mat šventraš
tyje esu skaitęs, kad taipgi sau
lė buvo užtemus, kada žydai nu- 
kryžiavojo Kristų.

Sausio 25. Išgirdau būrį da
vatkų besiginčijant. Tarp kito 
ko išgirdau jų sutartinus bal
sus: “Na ir neduosim bedie
viams!” Tas mane labai sudo
mino ir * klausau, apie ką gi čia 
kalbama? Paskiaus paaiškėjo, 
kad 'neduos savo rankos, nes 
kun. Garmus tą vakarą Bosto
no moterų vakarienėje jas taip 
mokinęs; Pamaniau sau: duosi
te, neduosite, tai jau jūsų biz
nis ir nuėjau.

Sausio 26. Pradėjau rašyti

FUIlidŪl 
UŽDEGI

MAI

'' Ap,laaSOjlC ■vclkat*

įProril&ktM vyrami, 
goriausia apsauga 

po užsikrėtimo.
Didelė ‘ triūbėlo 315b.

(Tarba (4» *1.
Visose aptiekose ar 
Hnn-Y-Kit Dept. A.

92 Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymu
-■——r* ■ v. ■ \1

risssse 

Automobilių ir Traktorių Amato 
y be. geriausiai įrengtoje mokykloje. Prak

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

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS 
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū-

sų mokyklą. Mokykla atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis, ir vakarais.

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

.. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydomo visas aštrias, kroniškas VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarki! su DR. ZINS, Specialistu, 25 motų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbnčio ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbnčio.

Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, AS GAB
IAU PAGELBETI.

duodu greitas'Pasekmes visose
senose ligose, nerviškume, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, reu
matizme, ir kitose.

Mano . kainus, labai mažos. įeina ir as
meniškas atlankymas. Serumai, čiepai ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rodą 
Ir patarimas dykai.

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyze su Was- 
sermano tyrimu ir mikroskopo eksaminaei- 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymas.

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City 
(tarpe 4tli Avo. ir Irving Place)

• Vnlnndns: 9 is ryto iki 8 vakaro 
NodcHornis: 9 iki 4 po pietų

OSVALDAS KIBUSIS
” < w U4 *’D ■”*

yra garianria iaii New Ybrke, kurioje kiekvienas ras skanins valgius, 
užkandžiai U draugišką nžėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pus —

•: 1 OSVALDĄ
BM OLBNMORB AVBNUB.

(East New York)
t-........ . .....

mokša ir nežinai lietuvių 
matikos.

Sausio 27. Išėjau anksti 
pasivaikščioti ir matau,

ryte 
kaip 

tūlas senbernis seka paskum 
striukaplauke plikakinke mergi
na. £

Sausio 28. Mano brolis pavvė- 
lavo atsikelt.

'Sausio 29. Eidamas gatve su
sitikau kun. Garmų, kuris eida
mas rankomis maskatavo, kaž
ką murmėjo ir spjaudė. Mat 
jam pikta, kad jis buvo pašauk
tas stoti teisman sausio 19 d. 
gi šiandien jau net 29, o teis
mo kaip nėr taip nėr! Kokis tai 
nesvietiškas nerangumas tų ma
sonų. v

Sausio 30. šiandien pasiutiš
kai man pilvą skauda, pertaigi 
dienyną rašyti pertraukiu.

Liudvikas špidzbukas.

MUSU SKELBIMAI

(Garsinkitės “Tarkoj”
milronieriais tapsite!)

PAIEŠKO DINGUSIO 
LAIKRAŠČIO

Wilkes Barre, Pa. — čionai 
dingo mūsų laikraštis “Tėvynės 
Balsas”. Jo šėrininkai ir skai
tytojai labai -susirūpinę, nes taš 
laikraštis, su savo valdyba ir vi
sais darbininkais kaip išėjo kur 
pasivaikščiotų, taip ir nesugry- 
žo. Ateinam, pasižiūrim į jų gy
ventą šlubelę — vis tuščia! •

Jeigu kas iš “Tarkos’’ gerbia
mųjų skaitytojų kur pamatytų 
bevaikšciojantį ir namų nesu
randanti “Tėvynės Balsą,” tai 
labai mielai prašome mums pra
nešti. Už tokią turbaciją atly
ginsime gana gausiai, nes su 
1,000,000 vokiškų markių. . , 
. šėrininkaš.

<

BROOKLYN, N. T.
Tel. Cyprosš 3980

Parsiduoda
Parsiduoda laibai daugelis sky 

lių. Daug yra visai naujų ir dar 
visai nelopytų; yra ir senų, bet 
ir još geros, kaip naujutėlės. 
Pardavimo priežastis — Brook- 
lyno siuvėjai jau atsisako belo- 
pyti. Pigiai parduodam. Pasi
skubinki t! Pirmas ateis, grei
čiau gaus! Tik nesigrūskit!

Trockį and Co.
(Ten Eik (ir rasi) str. 
Numeris (baigia dilt).

Kviečiam part neriuos!
Mūsų kompanijos “Milžtuvė” 

iškrito dugnas. Ieškome partne
rių su dideliu kapitalu. Pelnas 
— aiškus. Pirmenybė siūloma 
buržujams ir biznieriams, ku
riuos mes įboikotavom ir išvarė
me iš biznio.

“Milžtuvė’’ and Co.
Kampas Sklep Str.

(1-13)

ANTROS DIDELĖS 
ŠERMENYS

Chicago. — Kaip palaidojus 
ponią Klaipėdą buvo kilnios šer
menys, taip dabar palaidojus 
jos brolį poną Vilnių,1 rengia
ma čionai antros didėlės šer
menys. Lietuvių “NėDraugas” 
tvirtina, kad į šias šermenis su 
lėksią visi juodvarniai ir su
bėgsią visi šiaudadūšiai. Atgie
dojus “Liberą,” narsus genero
las švykštas žadąs vesti visą 
šią garbingą armiją su kepurė
mis užmėtyti lenkus. Kito nie
ko nebelikę daryt.

Gari-Balda

NENUSIMINK!
Kaune einąs satyros laikraš

tis, mūsų “Tarrkutės” tolima 
giminaitė, “Spaktyva” biskį ap- 
sibažnytinusi po nesenai buvu
sio priverstinojo aborto, pasiro
dė Laisvės Alėjoje lyg koki 
nauja pana. Tik, vargšė, apsi
dairiusi aplinkui, ar kur nema
to policiantas, išdryso sekatnai 
nusidejuoti:

“Spaktyvos” 2 Nr. konfiskuo 
tas. Redaktorius patrauktas 
teisman sulyg 74 paragrafo, lau 
kia bausmės anam pasauly, o 
del atsargos mokinasi sėdėti: 
jis sėdi tuo tarpu po 7 valandas 
kasdieną kuriam nors Kauno re
storane, gerdamas i visų įžeis
tųjų ir paragrafų sveikatą. Už
uojautos laiškus prašome siusti, 
tiesiog į kalėjimo sandėlius, nes 
tuo tarpu redakcijoje jie nebe
telpa ir negali būti visi peržiū
rėti. Del tų visų priežasčių mes 
nesuskubome išstatyti žem. U- 
kio ir Pramonės parodoje savo 
pagerintąjį ūkį ir gauti trylikos 
aukso medalių.” Ir tt.

Mes sakome giminaitei “Spak 
tyvai” — nenusimink! Juk Lie
tuvoje tuo tarpu neuždrausta, 
žmogui nors savo prigimta kūno 
dalimi sėdėti. O kai jau bus ga
lima liuosai, be kunigėlių leidi
mo, savo kojomis pavaikštinė
ti, tai bus — kaip mes ameri
konai sakome — “visas pikni
kas!” ‘ ' 1 “ ’ V’

ALEGORIJA 
(Aukoju mūsų futurizmui) 
Pažaboj u 
Deglą kiaulę 
Ii- bejoju 
Per pasaulį — 
Laimužėlčs pažvejoti, 
Jauny stelės vendravoti. 
Mano kiaulės 
Storos kinkos — 
Po pasaulį.... 
Lai tik šinkos, — 
Aš drąsiai galiu sau joti 
Ir tokią dainą dainuoti:
“Mano kiaule”
“Keršo plauko”
“Po pasaulio”
“Jūras plauko” —
“Dieną naktį man vis joti” 
“Ir'tų - audrų neatboti.”

Teneniai. — Simas Bet. 
1924-11-12 d. 

■ 4 . j-'■ > ■

Užrašykit ’ 
“Vienybę”

— - Savo Giminėms - : — 
Lietuvoje.

V I E’ N' Y" B ft

Kunigai Skelbia “Svieto Pabaigą” 
Lietuvoje

(Iš laiško J. Miliauskui, 
Brooklyn, N. Y.) •

...O dabar pas mus naujienos 
tokios, žmonės šneka, kad 
Mairiampolės kunigai užsakę, 
būk tai Kovo mėnesį būsią “pa
baiga svieto;” buvo pasakyta 5 
d. per pamokslą, kad žvaigždė 
pilsianti į marias ir užiiesianti 
Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. ■

Tai mat kokis dalykų stovis 
Lietuvoje. Jei kaip, tai gerai 
išsimaudysime ir pas žuvis at
sidursime su visa Tėvyne!...

Bet ištikrųjų tai nieko bai
saus nėra. Mat dabar kunigai 
užiminėja karčiamas šinkuoti 
degtinę, tai žmones gąsdina 
svieto pabaiga, kad netaupytų 
pinigų, bet duotų aukas ant 
bažnyčių ir daugiau gertų. Nes 
dabar- pas mus jau taip yra, 
kad kuris neįsirašęs į blaivybę, 
tai negali šinkuoti degtinės.

Kalvarijoje per “valnaturgį” 
pats kunigas stovėjo už bufeto 
ir žmonėms kaip tik spėjo bon- 
kutes padavinėti. Krosnos kuni
gas, irgi tas pats klebonas, šiais 
metais paėmė traktierių šinkuo
ti. Vilkaviškio buvusią Rusų pil 
stytuvę, buvo parvežti iš Prū
sų meistrai atbūdavoti, tai kaip 
tik pabaigė darbą, tai Vilkaviš
kio klebonas buvo atvykęs į- 
šventinti; — atkimšinėjo bon- 
kas ir šventino. Tie meistrai i 
prūsai, tą matydami, labai juo
kėsi. Vėliaus ta žmona, pas ku
rią meistrai valgė, buvo per 
Kalėdas nuvažiavusi pas tuos 
prūsus, tai sugryžusi pasakojo, 
-kaip tie prūsai juokiasi iš mū
sų kunigų. Jie nemoka gerai 
lietuviškai šnekėti, tai sako ši
taip pasakoja: “Ja, ja, buvome 
visokiose žemės ir viso matėm, 
bet, sako, degtinės šventinant, 
tai jo nematėm. Ale jūs tas ku
nigą, kap ėmė su mete grose

Gyvenimo Mokykla 1

Tikra Lietuviška Duona
■ ' kiurių kė>a< ■' •

,,Garsas” Keptuve
* ' (Roniaur.;* įstaiga)

Kopa duonų II ruginiu miltų. 
Taipgi kepame keiksus, veriu- 
včms ir kitiems pokiliams. Vi
suomet kreipkitės su užsakymais 
prie „Garsas’* keptuv*. Siunčia
me duonų ir j kitus miestus,

W. MABIULEVIOH
A. BHRUPSKI8

!
■ ' (Savininkei)

109 Bedford Ava.,
. Brooklyn, M, J. Ttl.

Mes dažnai girdim kalbant 
žmones, kad toks ir toks išėjo 
Rūgštūs mokslus, o vienok yra 
negeras, neteisingas, etep žmo- 
■ffbs. : -J .

Mes pamislykim giliaus apie 
gyvenimą ir- atrasime didesnę 
pusę žrrįpnių, kurie nebuvę nė 
minutės mokykloj, o geriausi 
žmonės: protingi, teisingi, mie- 
laširdingi, — žodžiu, nereikia 
geresnių žmonių. Jų kožnas pa
tarimas yra geras. Iš tokių žmo 

i nių kiti irgi stebis, kad nebuvęs 
mokykloje, ir taip protingas, tei 
singas, ir jo namuose visa tvar
ka.

čia reikia atskirti gyvenimo 
mokyklą nuo mokyklų, kuriose 
tam tikrai mokina. Vaikai iš
ėję augštus mokslus mokyklose, 

*0 nesimokinę gyvenimo mokyk
loje, yra nelaimingi, — nes jie 
nežino gyvenimo teisių; jie ne
gali sugyventi su kaimynais, 
savo tėveliais, savo žmona; žo
džiu, su visais jie negali sugy
venti. Dėlto, kad jie nėsūpram 
ta gyvenimo; jie save statos la
bai mokintais, ir jie nori, kad 
juos visi garbintų, kaipo mo
kintus. žmones, bet jie to neži
no, kad jie nėra nei pilnai mo
kinti, nei garbės verti.

Žmogus, išėjęs vieną mokslo 
šaką? nežino kitos šakos. Pa
vyzdžiui, daktaras išėjęs savo 
mokslį, nežino inžinieriaus ir 
kitų mokslo -šakų., Jr daktaras 
gali nežinoti gyvenimo,,mokyk-

< Ranka Rankąs 
Mazgoja
Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami "Vienybėj” remiam 
laikraštį-lįteratūrų ir Lietuvių 
Tautų! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kns-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurio nieko gero nedaro, 
o gal dar . lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
kų pramonęj ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iŠ Havanos padaryti, 
nes mulomis rūkyt, lengvi, gra
žini dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gorį Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberniant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barbenąs, 
kliubnose ir draugysčių salėse, -- 
po zvnrdu rankOfns padarytų

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų po 

16 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
barkšo. Per pačtų išsiunčiam Ci
garus visur po Amerikų į ki

tus miestus, liętuvįšlk|eĮu«,,.biznie- 
riams. ,, Adresai:

t* „ V A * I •’ ' 4. ' *

X iiid' P.' naWoitu 
Cigarų Dirbtuve 

231 DIVISION AVENUB 
(netoli Marcy A v. j 

. ,Ėrodklyn, N. Y.
Cigarai labai geri, verta pa- 

remt teisingų pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
HubSani laikė ir vakarais, kurie 
nėtlhgi. , .

VASARIO (FER.i) 
■.................—į.

penzel smausin po bra kop.” Tai 
dabar čia žmonės; kaip įsikan
do prūselių juoką, tai ir nevadi
na degtinės kitaip, kaip “A- 
niuolas Sargas.” Sako: “Kaimy
ne, du litu turiu, galim gerti;, 
kiek norim — nėra jokio griekoį 
ba pašventinta, tai jau velnio 
joje nėra. O kaip į spavednę, tai 
gal ir nereiks eiti į bažnyčią, 
nes galėsim atlikti pas šinkorių, 
nes kunigai už bufeto stovi.”

Tai mat prie ko mūsų Lietu
va priėjo, kunigėlių valdoma,

J. K.

Rašo K. širvydienė

los, nes jis išmoko tik vieno 
amato šaką, iš kurios užsidir
ba pragyvenimą.’ Kitų mokslo 
šakų amatninkai taipgi žino tik 
vieną mokslo šaką. Pertai dau
giausia yra šeimynų suirimų 
tarp mokintų žmonių. Mokintų 
žmonių pačios yra vergės savo 
namų, jos vienos ir vienoj jų 
vyrai tik iš vardo vyrai, ir ji 
džiaugias ne su vyru, tik vyro 
pvaarde. Bet gyvenimas'reika
lauja viską žinoti ir suprasti. 
Kurie mokiniai sykiu mokinasi 
ir gyvenimo mokslą, tie yra lai
mingi ir visiems pavyzdingi; 
pas tokias šeimynas 'niekuomet 
niekūs blogo negali atsitikti, 
nes jie yra išėję gyvenimo mo- 
kyki.ąA ' ' 1

Toks, vyras, kuris kasdien mo 
kinas gyvenimo mokykloje, yra 
storas Savo namų mūras. Joki 
kulipka nepereis per jo namų 
sieną ir nesužeis jo gyvenimo 
draugės bei jo gyvenimo trupi
nėlių, kuriuos jie augina.

Pirkite “Vienybės” 
šėrus! Vienas Šeras —’ J A f * U ’K

Atliekame
Greltaf-Gražlal-Ptglal

Spaudos Darbus

SPAUSDINAME

Knygas, Konstitucijas 
Afišas, Laiškams Po- 
pieras, Konvcrtus, Vi
zitines Koridos, Pla
katus, Baliams Tikie- 
tus, Vestuvėms ar 
Bankietams Užkvioti- 
mus ir it. <- , j,

Reikale Kreipkitės pas mus.

Baro gražų skatikų, 
Nelaikyk Jį «ž dykų:
Duok jam pelnų-gėrovų —

fidras $10.00.
i\ ■------------- ------ '■-------M—-------------r-____

VIENYBR
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

HolololoĮoĮgo;

. r i, . . > /

Auksinis Kontestas
$600.00 Dovaną! — — $600.00 Dovanų

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

APART DOVANŲ BUS’ ATLYGINIMAS

Apart didėlių dovanų AUKSINIO KONTESTO lenkty
nėse bus duodama tam tikras nuošimtis Komiso kaipo 
atlyginimas. Kiekvienas šianie Kontcsto vajuje nieko 
nepralaimi, bet viską laimi. ■

TĖMYKITE SKELBIMUS, SKAITYKIT “SANDARĄ” ,

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

327 E St,
SANDARA ■

So. Boston, Mass
k - ■' - - , ■ f' . -, -

į DIOELE PERMAINA PO 10 MET|I PAS
s f S7* "t ■’ Z1 ■-»*,/ . -y* r*. ;

MACYS BROS. FURNITURE CO.
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 

FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MAt)OS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 
i V STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS > 

GV ARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
J’**

ZZ ’i

.M
Kuriems tik ko

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, 
TARPE DEIOGB TE BBDFOKt, AVENUES.

Prlitfitom į visiuMNnw Yorko ir Brook lyrini apylinkes Dykai ir Saugiai
toioiolo?

Tel. 1320 Greenpoiitt ‘ Telephone 7837 Main

GRABORIUS
Juozas Garšva 

‘ ’ 7‘ >■ ' ■

įtekančias darbas: tšbalsamaoja ir laide)a mirusiai ant visokių 
ta nas paprasčiausių iki prakllnlaaslų. Parsiundo karietas lai-

Malio firina gerai atliek; 
kapinių. Pagrėbus ponu 
dėtuvėms, vesslljomi, krikštynoms ir kitiems pasivažinėjimams.■ ' u ,——-----—----—1—L_-------------

viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

reikalinga j

kreipkltes
i :

WT

4



Garsinkites “Vienybėje

Chicago, III

AGI

DYKAI

Tel. 595 Greenpoint

ženklai

4428 Greenpoint

wi»ttr

GRO®LE^J/<

Liniment

kiu

APT1EKA

ftwojj OfmJ 

kUM.Jttj

Tėvynės,
Lietuvių

Valcas,
Nekailty-

578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street 
BROOKLYN. N. Y.
570 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avenue 
2 Simmer Avenue 
netoli Broadway 
LONG ISLAND CITY
44 Jackson Avenue 
netoli 4.th Street .

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis

MOKYKLOS LAIKAI IR 
JŲ ATSAKOMYBĖS

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Kaip kas gal n 
ipausdinti.
— Laiškelis pas i e

pritariam, bet, pastebim

194

Gavome 
siuntinėsim. Pe-

— Naujas Albumas — 
LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 

(Lithuanian Dance Album)

gali daug prigelbėti 
vi'sų taip vadinamų 
kurios greit pasiro- 
vaikai pradeda mo-

iki K) iš ryto 
iki 3 po pinty 
iki 8 vakare

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

Ką tai reiškia “apsaugoti?” 
Yra keturi patarimai, kurių 

kiekviena motina turi laikytis.

y

Jau Susekta ir Atidengta 
“BURTININKE”

VASARIO (FEB.) 5 D., 1925

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

Eilutes ga- 
AČiu. Kai-kurios tiks.

Daugiau gavę

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.
žemiau pa

ir turi būti laikomi na- 
žinia reikia mokyklai

Kas yražmogaus amžinu priešai? —*• 
Jis netik sunkiausias Ilgas (varo, bet Ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’0

Išdirbta i B Didumas:
Po S5c.» 85c. k |1.»

— Vasario *—
Kovo mėnesiais

Šie 5 plakimo Blindai
• už 50 leibeliu

Kada būt reikalas del tikrų Lie 
tuviškų gyduolių išdirbtų Dirbtuvė 

je Aptiekoriaus Groblewskio,
Rašykit del knygutės

ALBERT G. GROBLEWSKI k OO. 
PLYMOUTH, PA. U. 8. A.

1. Vaikai turi pavalgyti ge 
rus pusryčius prieš išėjimą mo 
kyklon.

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

smulkiu reikmenų

Pasipirkit “Vienybes’ 
Šeru!

I . *
t Vienas Šeras —

10 dolariu.

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

915.00 ir augstyn

Pasiutiš- 
’ negalė- 

nes šitie dalykai jau 
trai'psniais mūsų laikraš-

Mokyklos dienos atneša atsa
komybes motinoms ir tėvams ir 
lygiai vaikams ir jų mokyto
jams. Taip kaip biznyje sergan
tis vyras ar moteris negali dirb
ti gerai, taip ir mokyklose vai
kas, kuris nėra tvirtas ir svei
kas niekuomet negalės žengti 
pirmyn. Vaikai ir mergaitės, ku 
riuos tėvai auklėja su sveikais 
papročiais, tik tie tegalės turė
ti augščiausius laipsnius moks-

Ką motina gali daryti, kad ne 
leidus toms ligos žymėms plė
totis. ' i

1. Pašaukti gydytoją kuomet 
skauda gerklę. Nieko nelaukti.

2. Neprileisti kitų vaikų prie 
to, kuriam gerkle skauda ar tu
ri kokį išbėrimą. ,

3. Nepriimti jokių svečių 
(ypač vaikų) į savo namus, jei 
tavo vaikas turi bent vieną iš 
viršminėtų ligos žymių.

Prio gerumo žios rūšies kondensuoto pieno jūs gau
nate dar už 50 leibeliu 5 maišymų bliūdus kaip ant 
paveikslo, šitas pasiūlymas ypatingas ir tiks tik 
trumpam laikui, tai pradekite taupyti leibelius dabar 
šitų kondensuoto pieno rūšių ir nuneškite į arčiausią 
dovanų krautuvę, šitą dovaną galima gauti tik mūsų 
krautuvėse. Nesiunčiame paštu.

PREMIJU KRAlJTUVĖS

KoJ nevartosite Star ir .Magnolia Pieno nesu
prasite ko jūs-netekdavote. Jis sutaupo jum 
laika ir pinigą. Jis lengvas vartoti ir nenu- 

.‘ inieta. Jis negenda ir visados gatavas var
toti. Reikia tik blčšinCs atidarytojo ir nu
stebsite gine įminiu ir skanumu, kurį suteiks 
visokiame reikale. Pabandykite tik sykį ka
voje ir pamatykite skirtumą.

Ant motinų puola atsakomy
bė apsaugoti mažus vaikus nuo 
visų ligų. Apsisaugojant ir tė- 
jnijant visus pirmutinius ženk
lus, motina 
sulaikymui 
vaikų ligų, 
do, kuomet 
kyklas lankyti

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 
Telephone Greenpoint 1411

SAVAITINIS VISUOMENĖS. POLITIKOS, LITERA 
TUROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Metams Suv. Valstijose____
Pusei metų ____ ________________
Užsienyj ir Lietuvoj metams____
Pusei metų ——___ ,_______ _

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

INK

žmogus, del komunistų niekšy
bės turėjo nesmagių kovų, kam 
jisai “prilaikąs šnipą.” Bet pi
liečiai Maksteliai, sveiko proto 
žmonės, tam netikėjo ir kovojo 
už teisingą pusę. Vyrai komu
nistai ir kurie mėgsta virt “la
šus,” net kasyklose ant A. Mak
etėlio užsipuldinėjo, o ant jo 
žmonos kitos “lašų” darytojo.' 
moterys zaunijo susitikdamos 
krautuvėse ar gatvėje. Tačiau; 
pil. Makstelis ir jo žmona, gar
bės verti lietuviai, teisingą pu
sę atlaikė ir dėlto aš jiems vie
šai per laikraštį .tariu — Garbė 
Tamstoms! A. B. Stankus, 

“Vienybės’’ Įgaliotinis

Gavome ra- 
l štciius lig paskutiniojo, bet tuo 
, tarpu gautųjų, išskyrus žinu
tės, negalėsim sunaudoti, nes 
viskas apie organizavimą mer- 

■ gaižių ir abelnai jaunimo tetin
ka tik Lietuvoje gyvenantiems. 
Tačiaus vistiek ačiū ir nepaliau

i kit rasinėje 
pasitaikys iš 

šiauriui:
kė: 1) šįmet neibeišleisim; 2) 
“Vienybę” būtinai rengiame 
dienraščiu; 3) Tais keliais, kaip 
anas laikraštis, mes neiname ir 
nemanome eit.

Pabudęs Vaidyla
Ačiū. Gerai 
rcitų metų NN nebegaunami — 
išsibaigė. Galima tik keletą pil 
nu komplektų gauti.

SBalto, žalio ir Raudono 14kt. 
S aukso moterišku laikrodėliu 

Galima gauti mūsų krautuvė
RASHKINIS

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. šlikui: — Antrašą permai 

nėm. Rusinėkite ir toliaus ii 
naujti vietų.

Senam Diedui: — ‘ 
kas lenkų džiaugsmas 
si m įdėti 
kitais 
tyje nušviesti. Mes Tamstos nuo 
monei

stambių politikos'bimus kiekvienas laikraštis tu
šavo antgalvyje pažymėtas

būti duodama 
laiko valgyti, kad 

gerai nesukramtyto

VOKETAITIS 
.141 Grand, - Street: 

Brooklyn, N. Y.

KOMUNISTŲ NEŠVARI 
TACIJA PRIEŠ “VIENYBĘ”

Aš jau buvau rašęs “Vieny
bės” Nr. 151 per. metų, straip
sny “Kaip komunistai norėjo 
mane žirklėmis nudurti.’’ Tai bu 
vo aprašymas apie pasikėsymą 
mane nužudyti. To bjauraus dar 
bo karžygiu buvo komunistas, 
J. Gvazdauskas, iš Spring Vai-

Ill. Rašiau ir apie tą, kad 
bjauriam tikslui nepasi.se- 
Gvazdauskas ėmė skleisti 
žmonių irgi bjaurius pa-

giaus.
L. Skabeikai: — Eilutes per 

du kartu gavome. Labai ačiū. 
Taipgi ačiū už linkėjimus su 
Naujais Metais ir “išplėtoti mū
sų veikimą.” Jį mes išplėtosime 
tik su Ta.mstų, Gerb. Bendra
darbiai, prisidėjimu neatlai- 
džian darban.

J. Variakojui

dėvėti7'drabužius pri
orui. .Privalo turėti 
kuomet lįja, ir tam

3251 So. Halsted Street
“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai

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

šitame puikiame lietuviškų 
šokių albume del piano 

telpa šie šokiai:
Sesytė Polka; Lietuvių Mar
šas; Suktinis Polka; Lakštu
tė Polka; Tu Mano Mieliausia 
Polka; Vamzdelis Polka; Du
setų polka; Kreiz-Polka; švil
pis Polka; Klumpakojis Pol
ka; Pad-Espan Valcas; Noriu 
Miego Polka; Helena Polka; 
Mojavos Vainikas Polka; Kaz
iuką Valcas; Mojava Vesna, 
Aguonėlė, Ilgėjimas 
Lietuvių Vestuvės, 
Galopas, Pijonkėįė 
Pampiljonas Polka;
bė Valcas; Lietuviškas Kad
rilis.
Kaina su prisiuntimu — 75c.

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

(Rašoma: Bur- 
tininktj ii* ra- 
jany burtai- 
monai; Vel
ti i ų galybe; 
Meiliški bur
tai ; Dideli 
juokai; A i t- 
varo paslap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
ri ė 1 “Burti
ninkas” ver
tas tūkstan
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
met ui Ameri
koje, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir p a r i e n i 
žmonės užra
šinėti ir par- 
davinėti 
“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 adresų ir 
adresuokite r ! 7

LIEt. ŠVIETIMO KNYGYNAS 
3106 So. Halsted St. Chicago, III.

465 LORIMER ST., (antros durys nuo Grand St.)
Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.; Y.

Vcnantui Morkūnui: — Laiš
kelis ir poemukė “Paklydėlis” 
gauta. Ačiū. Gaila, kad poemu
kė ilgoka: mes maža vietos del 
tokių turim. Vienok laikysim 
progai. Del' kitų dalykų, mes bu 
vome rašę anksčiau. Būtume 
laikraštį siuntę, bet nereikalavo 
te. Kitu kuo negalėsim. Rašykit, 
ką manote? O vėlgi trumpų ei
lučių, tai laukiam.,

Pr. Svyruolis 
vome

Lais vyčiui 
raštelių ir arčiau susipažinę pra 
dėsim siuntinėti laikraštį Lie
tuvon.

Kaziui Kumpauskui: — Ga
vome. Ačiū. Apdrausti nereikia, 
nes ateina.

Juozui Kurnėtai

_____ $2.00
------- 1.00
_____ 3.00
_____ 1.50
užsirašyki t ■

NEW YORK CITY, N. Y. BRONX,
44 Hudson Street 
netoli Duane Street
426 West 42nd Street
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street
61 East 125th Street
netoli Madison Avenue

BaltlK
I 
plačl% 

_____  GOLD
- POWDERS (Miltelius duo Šalčio), Jokių Šalčių

\ > nebijo. Už 75 centus už b&kaą apsiginkluok
nuo savo nuožmaus priešoI

URBO LAX TABS (25 centai už skry- 
/ nutę) yra kai kanuole prieš kitą amžiną žmo-

4 .-fOžMy gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuria 
’ žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlškų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

'm i dk
,*pwriGHri4OUHC£S.

2. Jiems turi 
užtektinai 
nenurytų 
valgio.

3. Turi 
taikintus 
“kaliošus” 
tikrą apsiaustą apsisaugojimui 
nuo lietaus, lygiai kaip šiltą ap
siaustą kuomet šalta.

4. Turi užttktinai anksti ei
ti miegoti, kad gautų dešimts 
valandų miegoti.

Beveik visas vaikų ligas gali
ma tuojaus patėmyti, jei tik mo 
tina tėmys “pirmus ženklus.” 
Beveik visi vaikai parodo vieną 
ar daugiau ženklų 
žymėtų, 
mie ir 
duoti.

Pirmi
1. Išbėrimas.
2. Skaudanti Gerklė
3. Smarkus Kosulys.
4. Karštis.
5. Vėmimas
G. Raudpno

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

tam 
kūs, 
tarp 
skalus, kad aš esąs prohibicijos 
agentas, todėl kad manęs į na
mus neįsileistų, "kuomet aš vaik
štinėju tarp vientaučių užraši
nėdamas “Vienybę,” pardavinė
damas Šerus, imdamas užsaky
mus ant knygų ir taip toliaus.

Dabar pasirodė, kad tas komu 
nistų desperatas Gvazdauskas, 
bando man kelią užkirsti kituo
se Illinois valstijos miestuose.

Man atvykus į Benld, Ill., jau 
radau du žmones, kuriems Gvaz 
dauskas rašęs laiškus: Antanui 
Rimkui ir Vincui Baltrušiui. Tie 
žmonės irgi komunistiško plau
ko, todėl ir paleido paskalą tarp 
žmonių, kad aš esąs jjrohibici- 
jos agentas ir lai manęs žmonės 
apsisaugą. Minėti “draugužiai” 
ir paleido savo kojas ir liežu
vius i darbą.

Iš pradžių aš maniau apleisti 
miestą; Ibet prisitniniau lietu
vių priežodį, kad: “nevalgęs čes
nako, nesmirdėsiu.” Todėl sto
jau į darbą tęsti savo reikalš 
ir kovoti su šmeižikais. Apsi
lankiau pas V. Baltrušį ir pa
reikalavau, kad išduotų man tą 
laišką. Jisai aiškinosi, kad “su
naikinęs.” Tuomet aš jo parei
kalavau, kad jisai paliautų tą 
provokaciją, nes aš, gindamas 
“Vienybės,’’ legalūs Bendrovės 
biznį i-r savo asmenį, nepakęsiu 
jų darbo ir imsiuos apsigynimo 
teismu, tuomet vistiek turės iš
duoti laišką ir galės nukentėti.

Potam man čionai darbas la
bai pavyko ir gavau gana dik- 
čiai “Vienybei” skaitytojų.

Šeštadieny turėjau prakalbą, 
kur publiką sušaukėm be skel
bimų. Prakalba žmonėms labai 
patiko; net ir gavėjas Gvazdau- 
sko laiško, eidamas iš prakal
bų, pasakęs, kad, girdi, jei to- 

prakalbų būtų per savaitę, 
jis kasdien eitų klausytis. 

Jis stebėjęsis iš Gvazdausko nie 
kšystės ir gailėjęsis, kad sklei
dė tokius bjaurius melus. Ti
kėkit man, kad jeigu Gvazdaus 
kas būtų tuomet buvęs Benlde, 
III., tai jo paties draugužiai bū
tų jam kailį iškaršę.

Benlde buvau apsigyvenęs pas 
pil. Maksteilį, kuris man prigel- 
bėjo surengti prakalbas ir ne-

kad lenkų džiaugsmai neišeis šiai 'būtų paduoti apmokamą mažai pasidarbavo. Jis taipgi 
jiems patiems į gerą, kuomet Į skelbimą į laikraštį, to asmens 
Europoje virs dalykai į kitą paieškojimui. Per laiškus asme- 
pusę. O kad jie virs, tai dange-J nų negalima ieškoti. Už skel
bs Amerika 
žinovų drąsiai spėja. Del mūsų 
klerikalų politikos ■■ irgi nereikia1 kainas, kiek ima už sykį ir dau 
geriems lietuviams nusiminti, j 
nes pelnas visuomet atneša sati 
tinkamu alga.

VIENAS IR TĄS 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 į trumpą laiką su geriausiu patarnavimu, 
čp Norėdami pirkti namą ar bi?.n| vi-
I sodos kreipkitės pas mus, nes mes
I .. ’‘A \ turimo įvairių namų ir biznių'par-
Z' davimui su mažu 'įnešimu ri ant

... lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu knr kitur.

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

Dr. John Waluk
Valandos:

n no
nuo
nuo

Ncdoliomis pagal susitarimą

Fontanines plunksnos žinomų išdirbysčių: 
Watermans, Parker, Wahl, Dunn ir Diamond 
b Mechaniški paišeliai Eversharp 50c.- A i

SAUGUS SKUSTUVAI (Savety — 
Razors): Gillette, Gem ir Ever-

Kfek' Ready. Taip pat ir skustuvams 1) JU 
peiliukai (blades). Rašymui popie- MĮ
ra dėžutėse, knygelėse ir palaida. TnJ
Paveikslams siųsti konvertai ir Hm
pasveikinimui atvirukai bei kor- įjS
teles su įvairiais' aprašymais ir U S
dailės paveikslais. Laiškams popie- 
ra tinkama siuntimui Lietuvon su 
dainelėmis ir šiaip, pasiskaitymais. L M

£.ĘM

• U...1,-. .........

K
IFrli 'sjĮĮ

5



9 VIEN B £ VASARIO (FEB.) 5 D., 1925
-Hwwrsr

Kastantas Norkus 
Sulaikytas del Skundo 
Iš Kauno 
t __________
» '

■ ’ Jau buvo “Vienybėje” minė
ta, kad pereitą sekmadieni, lai
vu “America” atvyko Ameri
kon savo reikalais p. Kastantas 
Norkus, Pasirodė, kad jisai 
prieš išsėdimą tapo sulaikytas 
paliepimu iš Washingtono, o te
nai (buvęs skundas prieš K. 
Norkų iš Lietuvos, turbūt, vy
riausybės. Pirmadieni ir antra
dieni p. Norkus buvęs šauktas 
Tardymo Tarybos ant Ellis Is
land ir kvotinėtas. Kaip girdė
ti, šitas tardymas tuo užsibai
gęs, kad p. Norkų nuspręsta A- 
meri'kon neįleisti.
r Kas tie buvo per skundai 

prieš p. Norkų iš Lietuvos, tuo 
tarpu dar nežinoma. Nei laik
raščiuose nei iš valdžios, nesi
girdi, kad būtų buvusi kokia 
byla prieš jį Lietuvoje iškelta. 
Artimesni prie to dalyko žmo
nės spėja, kad šitas viskas turi 
ryšių su darytąja krata pas p. 
Norkų ir Dr. Viniką dar Vir
balio muitinėje, jiems išvažiuo
jant iš Lietuvos. Dabar paaiš
kėjo, kad Virbaliuje krėtikai pa 
sisakę, kad jie kratą darą su 
nuožvalga, būk p. Norkus ve
žąs iš Lietuvos “brangius daik
tus”, kurių vienok nerado. Taip 
pat ir Lietuvos Atstovybė per 
laikraščius paaiškino, kad ta 
krata buvusi “ne politiška’’. Ta
riaus, jeigu ne politiška, tai 
kam gi buvo krėstas Dr. Vini
las? Kam gi buvę net laiškai 
atidarinėti ir peržiūrom!? To
kie klausimai kįla su tuo visu 
atsitikimu.

Neužilgo paaiškės, kas už ši
to visko slepiasi. Yra žmonių, 
kurie spėja, jogei tos abi kra
tos ir sulaikymas p. Norkaus, 
yra sugalvota iš Kauno ir su 
politikos tikslais.

Reporteris.

kuopos narės ir rengia vakarėlį 
D-rui Vinikui pagerbti.

žinodami tikslą, malonėkit vi
si, kurie suprantat vertę moks
lo, dalyvauti šioje puikioje su
tiktuvių vakarienėje, “Vieny
bės” Svetainėje. Įžanga $1-25.

Tik nevėluokit užsisakyti, nes 
pavėlavę neteksite vietų ir gai- 
lėsitės!

Virėjos stipriai darbuojasi, 
kad padaryti tokius valgius, ko
kių dar nebuvo pereitose vaka
rienėse. Virėjos.

Lietuviai Vedasi
I ......

Martinas Savanevičius, 631 
Grand St., su Veronika Sabo
nis, 396 Wythe Ave.

Mykolas Pažerckis, 149 — 
24th St., su Uršule Jakščiute, 
655 — 6th Avė.

Juozas Abramaitis, Bloom
field, N. J. su Margarcta Rim- 
šauskiute, 212 N. 12th St.

esanti Eliją pranašu, pranaša
vusi nukritimą iš dangaus ug
nies ir kėiimasi visu numirėliu. 
Šitas ėmę ir neišsipildė. Todėl 
ir dabar, kurie jos klausą, esą 
tik: “Niekuo neužsiganėdiną 
fanatikai, chroniški visokių bė
dų ieškotojai”.

Tuomi nenusiminė ekskomu
nikuoti Adventistai ir ruošiasi 
Vasario 7 d. pasitikti, kaip pri
dera, prieš pasaulio pabaigą. 
Jie sako: “Jeigu daugelis prana
šavimų neišsipildė, tai iš to dar 
nepareina, kad šitas gali neišsi
pildyti’’.

P-les Karpiu les su 
Samuoliu Vestuvės

žinoma dailės mylėtoja ir Lie. 
tuvių Operetės Choro daininin-| 
kė, p-lė Kastancija Karpiutė 
(duktė visiems pažįstamo drau
gijose ir kliubuose darbuotojo 
Jurgio Karpaus) rengia savo iš
kilmingas vestuves su piliečiu 
Jonu Samuoliu. Vestuvės įvyks 
Vasario 15 d., 1925. Vestuvių 
vakarienė bus tą pačią dieną 
vakare, nuo 6 vai., Tony Res
taurant salėje, 145 Broadway, 
Brooklyn, N. Y. Jų Draugai.

Teofilius Sušinskas.
Nuo Redakcijos. Su mielu no-

tuvėmis. ir garadžiu, lotas 25 
per 100, 5 kambariai šeimynai,

ru mes tokius pranešimus de
dame ir vėl atkartojame vi
siems lietuviams tėvams, kad 
apie savo vaikelius, baigusiu.: 
kokią nors mokyklą, mums pra
neštų.

AIlys L. Bush (Bučinskiutė), 
duktė veikėjo ir Pennsylvania
Exchange Banko vice-preziden- 
to, taipgi “Vienybės” šėrininko, 
Sausio 27 d. gavo diplomą už
baigime Richmond Hill High 
School mokyklos. Ateinantį ru
denį p-lė Bush ketina stoti į 
Skidmore Kolegiją, Saratoga 
Springs, N. Y.

Lietuviai Vedasi
Jonas Radzis, 13 Evans St., 

su Cecilia Bukaus'kiute, 33 Hud
son Ave.

rendų $3660 metuose, kaina 
$30,000, įmokėti $8,700.

2 šeimynų mūro namas, 11 
kambarių, maudynės, elektros 
šviesa, lotas 20 per 100, rendų 
$838 metuose, kaina $9,000, į- 
mokėti $3,000.

Du mūro namu, vienas 15

• ANT RENDOS. Kampinis didelis 
storas tinkamas labiausia del forni- 
<liaus biznio arba ir del kitokio di-

STORAS IŠSIRANDAVOJA
Per daugelį metų buvh kostumoriš- 

kas kriaušius ir šis Storas gerai iš»
dėsnio biznio. Vieta yra tinkama lie
tuviams, nes dabar daugybė lietuvių 
apsigyveno Ridgewood’o Sekcijoj© iri 
kas diena lietuvių kolonija vis didėja. I 
Rondos išlygos yra geros. Norintis ga
li ir pirkti visą savastį. Kampinis 
niuro 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.,

dirbtas šiam bizniui. Gera proga ge
ram kostumeriškam kriaušiui padaryti 
geras biznis. įlenda nebrangi. Vietų 
lietuviais apgyventa. AtsiŠąukit pas 
savininkų. Jurgis Svetulis, 200 North 
2nd St., Hanison, N. J. (-5)

Tel. Greenpoint 7831

Temykit, o Nesigailčsit!
* . A ■

Kaip jau žinote iš pranešimo 
“Vienybėje”, kad yra rengiama 
vakarienė, pagerbimui D-ro M. 
J. Viniko, 8 vasario T. M. D. 
3-ėios kuopos.
‘ Gal kas klaus, kodėl T. M. D. 
rengia gerb. Vinikui vakarienę? 
Lietuvaitės atsako: kad T. M. 
D. yra kultūros ir mokslo drau
gija; ji išleidžia vien tik mok
slo knygas, o Dr. Vinikas irgi 
yra mokslininkas, filosofijos 
daktaras ir diplomatas. Taipgi 
jis skaitydavo moterų švietimui 
lekcijas. Taigi T. M. D. 3-čios

Del Pasaulio Pabaigos 
Suskilo Religija

Vasario 7 d. šių metų, tai yra 
ateinantį šeštadienį, buvo skir
ta užsibaigimui seno New Yor- 
ko ir dar senesnio viso pasau
lio gyvenimo, vietos Adventis
tų religijos kongregacijoje. Bet 
kongregacijos generalis prezi
dentas (tai yra vyskupas) Car
lyle B. Haynes, kuris turi savo 
globoje New Yorko dieceziją, 
su sykiu apsimislijo, kad skel
bimas pasaulio pabaigos gali ne
įvykti ir tuomet liktųsi visa 
Adventistų religija pajuokiama. 
Todėl jisai visus tuos skelbėjus 
pask eibė eksko m u n i k u ot a i s.

Vyskupas Haynes tvirtina, 
kad laukiantieji su baime su- 
birėjimo pasaulio Vasario 7 d., 
šito įvykio galės ir nesulaukti, 
nes šitą pramaniusi fanatikė 
moteriškėlė, Mrs. Margaret Ro- 
wen iš Los Angeles, Cal. Jai 
tikėti nesą galima, nes ji jau 
anksčiau buvo pasiskelbusi save

Išmokėjimui 100 Dolarių, 
Prasiskolino 2,000,000

Brooklynas susirado savo 
“Ponzi”, kuriuomi yra rusiškas 
žydelis (ir net dar ne Amerikos 
pilietis) Moe Turman, 28 metų, 
dabar pakliuvęs į rankas Dis- 
trikto Prokuroro. Jisai per pe
reitą desėtką metų prašvilpė a- 
pie $2,000,000 svetimų pinigų, 
juos iš visur skolindamas ir 
mokėdamas net po 60 nuošim
čių į mėnesį! Savo keistą biznį 
Moe pradėjęs ne su kapitalu, 
bet su $100 skolos. Norėdamas 
tą skolą atmokėti, vis skolinęs 
daugiau ir daugiau ir vis dide
liais nuošimčiais. Sulyg to jo 
skolos augo, sykiu augo ir jo 
“kapitalas”. Aršiausis dalykas 
tame, kad jisai skolino pinigus 
ant “notų”, pasirašytų svetimų 
turtingų žmonių vardais, juos 
puikiai suklastuodamas. Dabar 
jisai areštuotas ne tiek skoli
ninkų, kiek už vardų klastavi- 
mą. Savo “ponziškas’/ operaci
jas Moe darė beveik tarp tur
tingų žydų, bet nešykštėjo ir 
labdarybei, nes įvairioms žydų 
organizacijoms išaukavęs virš 
20,000 dolarių. >

Kuomet prilipo liepto galą, 
Moe Turman pasiliko su $lj- 
600,000 skolų ir $14 savo grynų 
pinigų banke. O savo pirmuti
nės skolos $100 jis vistiek dar 
neišmokėjęs. Toki bent istorija 
yra paties Turmano. Prokuro
ras nori sudalyti istoriją biskį 
kitokią, kuri rodos duos Turma- 
nui ilgas vakacijas.

Po Miestą Pasidairius

— Jau užsisako. Jau daug 
užsisako vietas į “Vienybės” 
iškilmingą poseiminę vakarie
nę, Kovo 8 d. vakare, Knapp 
Mansion Svetainėje. Ar Tam
stos, skaitytojau, vardas jau 
stovi ant to lakšto? Reikia iš 
anksto žinoti.

—Artistas Juoas Babravičius J '
Sausio 22 d. pribuvo iš Chica- 
gos į New Yorką ir apsilankė 
“Tėvynės” redakcijoje. Jisai pa 
šakojęs, kad išvažiuojąs Itali
jon, bet jau ne mokintis, tik į- 
stoti artistu į garsiausią pasau
ly “Scala” operą.

— Ar jau leidi savo jaunuo
lius į SLA. 83-čios Kuopos Jau
nuolių Mokyklą? Jei dar ne, tai 
atsiųsk juos į “Vienybės” sve
tainę atenantį penktadienį ir lai 
pradeda mokintis lietuviškai. 
Pasakykit apie tai savo drau
gams. Mokesties už pamokas 
dabar imama tik 25c. mėnesy.

— Juozas Vaičkus, Brookly- 
niečiams žinomas “dramos tė
vas”, kaip raišo iš Chicagos, ta
po skaudžiai sužeistas. Jam 
su savo artistais važiuojant na
mo iš RoselancJ, I1L, po vaidini
mui “Dumblynė” ir “žvakutė 
Užgeso”, į jų taksikėbą įsisukę 
kitas automobilius ir sunkiai su 
žeidė kaip Vaičkų, taip ir ar
tistę Jakavičiutę. Sakoma, kad 
Vaičkui esą įlaužti keli Šonkau
liai.

— Perėjo biznis — Petras 
Stankevičius, pardavė savo Še
rą Leonardui Pesce, >kafe ant 
509 Prospect Ave., Ridge
wood e.

kambariu, kitas 8 kambarių, 
rondos $1500 metuose, kaina 
$11,000, įmokėti tiek, kiek pir
kimas susiderės su pardavėju.

Trijų šeimynų mūro namas, 
17 kambarių, lotas 29% per 
112 vienoj pusėj ir 116 kitoj: 
pusėj, garadžius, vieta del d vie 1 
jų automobilių, kaina $13,000, ! 
galima nuderėti, rendų $1980, 
metuose, namas randasi gražioj, 
apylinkėj. V

4 šeimynų mūro namas, 19 
kambarių, maudynės, ęlektpos 
šviesa, lotas 24 per IČbč'rendtf i 
$2,196 metuose, kainą *18,500, ■„ 
įmokėti $4,750 Williamsburgo 
apielinkėj.

kampas Irving Ave. Brooklyn, N. Y. 
Tel. Foxcroft 6450. LIAUKUS FOTOGRAFAS

♦

Tol. Greenpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

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

X-Spindullų Diagnoza
Valandos:

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

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand 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 PIGIAI
Parsiduoda fornišius iš penkių kavai' 

kų ir labai pigiai. M. Wasserman, 293 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (17)

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

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

Gražiai fornišiuotas parlor del dvie
jų, taipgi ir vienam kambaris. Elek
tros šviesa, gerai apšildomas, shower 
bath, puikus maudymosi ruimas gerai 
užlaikomam name. Pigi renda. Arti 
cleveitorių ir karų. Reikia rekomen
dacijos. 426 Green Av., Phone Lafay
ette 6672J. *. . . . (18

Paieškomi šie asemnys:
1. Augustas Benderis (Tėvas Julius, 

motina Berta iš namų Brydulytė) gi
męs Alytuje, buv. Vilniaus gub.

2. Jonas Podolskis, gyveno seniau 
Wilkes Barre. Pa.

3. Mikas Podolskis.
Prašoma ieškomų asmenų atsiliepti 

ir visų žinančių apie juos suteikti ži
nių Pasiuntinybei.

Liet. Resp. Pasiunt. Amerikoje.

Tel.

Kviečiame atsilankyti 
mano restoraciją, nes būsit 
pilnai patenkinti., Gamina- 

I me’visokius valgius: lietu- 
Į

I

viškus ir amerikoniškus. 
Kurie atsilanko kartą, tie 
palieka nuolatiniais kostu- 
meriais ir kitiems pasako. 
Restoracijos savininkas

Kastantas Galiūnas 
145 Thames St- 
Brooklyn, N. Y. 
Te'l. Stagg 5046

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

214 BEDFORD AVENUE 
tarp© No. 5th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Tol. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas)

Vestuvėms, Vakarienėm!
Bankiotams ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriami Brooklyno lietuviams 

vieta

- Geresnes Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Roas St. Brooklyn, N. Y.

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

rankų Pianai nuo $40, Plny-Antrų 
eriai nuo $100 ir augščiaus.

Reikalingas pusininkas ir pagalbi
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel, Stagg 6262

SPECIALISTAS — Burgeon Dantistas —■ SPECIALISTAI

VIENYBES” SEIMO VAKARIENE 
----- 0-----

“Vienybės” Bendrovės Seimas bus Kovo 
7 d. To svarbaus įvykio atminčiai yra ren
giama vakarienė su šokiais. Vakariene 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 Komisiją.

Rado Gatvėje Bobutę su 
$1,000 Užslėptu Dirže

Praeidami žmonės rado snie
go pusnėje sukniubusią bobutę, 
kuri pasirodė esanti 71 metų 
žydelka, Sarah Rothstein, nuo 
8 Lewis St. Nugabenus ją Bel
levue ligoninėn, ji atsisakė im
ti vonią. Pasirodė, kad ji bijo
si, kad neužtiktų pas ją turto, 
kurį dirže užslėpusi ir apie nuo
gą kūną apjuosusi turėjo. Dirže 
rasta apie $1,000 visokiais pini
gais ir dar viename kampe už
siūtas net Rusijos carų auksinis 
pinigas. Gi maišely rado keletą 
gabalų anglies ir cukraus, taip
gi vekselį ant skolintų kam ten 
$400.

Bobutė esanti iš Rusijos at
vykusi 26 metai atgal. Ji nie
kad netikinti Amerikos ban
kams, dėlto savo turtą pas save 
laikanti.

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA 

“VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE

4 šeimynų mūro namas, mau 
dynės, elektros šviesa, lotas 25 
per 98, rendų $1884 metuose, 
įmokėti $5,000 kaina $15,000, 
Wi'lliamsburgo apielinkėj.

Kampinis mūro namas, ketu
riom šeimynom su trimis krau-

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba“ 
zonų.

— 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

DR. J. HOROWITZ, Dentist
124 Union A v. kamp. Grand St 

(Viliuje mėsinyčios)

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

Visokį aptraukimai — šaknų ir paviriio darbai 
22 karatų aukso — darbas garantuotas* T"

Susikalbam Lietuviškai EGZAMTNACTJA DYKAI!

Lietuvaitės Baigė 
Augsią j į Mokslą

Kadangi kitais metais buvo 
rašinėta “Vienybei” apie lietu
vių mokinius ir net tarytum 'bu 
vo pageidaujama, kad tėvai pra 
neštų redakcijai apie savo vai
kučius, taigi ir aš turiu garbės 
pranešti, kad mano duktė He
len, Sausio 28 d. gavo diplomą 
iš “Junior High School” Nr. 196 
ir taipgi užsiregistravo ant to- 
liaus eiti mokslą “Bushwick 
High School”. Helena yra da
bar 14 metų.

MOTINA PRAŠO GRYŽTI NAMO
Ona Brazaičiūtė, 15 metų amžiaus, 

kuri apleido namus Sausio 5 dieną ir 
nepalikdama jokios žinios, kur ir ko
kiu reikalu iškeliavo. Augščio 5 pėdų 
ir 9 calių prasišalino kartu su Levec- 
kiūto. Jos motina labai prašo grįžti 
namo. Jeigu neturi pinigų kelionės ap 
mokėjimui, parašykit laiškelį ji pati 
ar kas apie ją žino, bus prisiųsti pi
nigai kiek jų bus reikalinga, Kas ją 
sužinos ir mums priduos, tas gaus gerą 
dovaną. Ona Vaicekauskienė, 65 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Motina sutinka duoti visą pinigišką 
pagalbą mokinimuose piano skambinti 
ir dainuoti.

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

Wall St;, New York.
Tel. Hanover 6560

CO

Telephone Triangle 1450

Šiuo

STOKES 
C. Brooklyn,

JONAS
173 Bridge St.,

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE! 

Lietuvis Penteris 
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darhą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės ] 
WILLIAM0 »KA: 

53 Moi
Kampas

URAU8KO 
Street 

iKwjok Avonue 
Brooklyn, N. Y, 

# 

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

Kreipkite! adresu:

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
Su patyrimu ir pasekmėmis gydo 
ligotus vyrus, moteris ir vaikus. 
Pataiso netikusią formą nosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Medikališkas ir E’ 
lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Ncdėldieniais iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygų 
to dykai.

LIETUVIŠKA AKUSERKA

fn Marijona TamklenS LJ 
fwprie palagų ant pareikalavimo?^ 
jCfcdieną ar naktį, taipgi ir nedėl-Sg 
^►dieniais. Darbą, atlieka atsakantį 
^Siai už prieinamą kainą

SO STAGG STREET įCį
& Brooklyn, N. Y. M

Tel. Stagg 6731

RESTflURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
. POVILAS SAMUL6NAS ir ANTANAS RIBOK AS 

(Savininkai)

802 Washington Street New York Citv. N. Y

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
fiia galit© gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir UI 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainą susirinki* 
mains, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

■ ■■ --------------------------------------------- —

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

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.
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