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PASILIEKA LIETUVOJ - NAUJI 

MINISTERIAI VISI KLERIKALAI

PATCHOGUE, L. I. — “Pranašas” Reidt, kuris “iš
pranašavo” “pasaulio pabaigą” vasario 6-tą, ir laukė tos 
pabaigos su trylika pasekėjų, “atidėjo’* pabaigą dar sa
vaitei laiko. Esą, per šią savaitę pasirodysią aniuolai 
su liepsnojančiomis kojomis. Pats Reidt ir jo draugas 
yra pardavę farmą ir turtą, nes jo esą nebereikėsią. 
Kiti jų pasekėjai pasisiuvo baltus ligus marškinius, ku
riais vyks stačiai dangun.

CAVE CITY, KY. — Kasyklos savininkas Collins, 
kuris šešta diena guli primygtas uolos savo ^kasykloje, 
nežiūiint- pastangų, dar hepaliuosuotas. Paliuasuoti jo 
net vilties nėra: jis guli ant grindų urve, į kurį reikia 

’ perkasti stora pluta kieto akmens. Urvo grindys pakilo 
ir atkirto žmogų nuo gelbėtojų, kurie buvo aną dieuą 
gana arti jo priėję ir net per triubelę valgio davę. Da
bar spėjama, kad Collins jau miręs. Iš Washington atvy
ko prityrę inžinieriai ir pradėta kasti tunelis prie jo, 
kad išėmus gyvą ar mirusį.

Premjeru Paskirta Finansų Ministeris Petrulis, 
Nes Geresnio Nebuvo Galima Gauti.

NEŽIŪRINT SUSIPYKIMO IR ŽANDINĖS, 
KRUPAVIČIUS PASILIEKA KABINE
TE SU SAVO PRIEŠU DAUKANTU.

WASHINGTON. — Elta praneša iš Kauno: Vasa
rio mėn. 4 d. Prezidentas patvirtino naują Ministerių 
Kabinetą šioje sudėtyje: Ministeris Pirmininkas ir Fi
nansų Ministeris — V. Petrulis; Užsienių Reikalų Mi
nisteris — V. Čarneckis; Vidaus Reikalų Ministeris — 
Endžiulaitis; švietimo Ministeris — K. Jokantas; Tei
singumo Ministeris — A. Tumėnas; Krašto Apsaugos 
Ministeris — Daukantas; Susisiekimo Ministeris — Sli
žys; žemės Ūkio Ministeris — M. Krupavičius.

Liet. Pasiuntinybė Amerikoje.

Žinios Is Lietuvos

Pabėgėlis Išbuvo 
“Motere” 10 Metų

Paris. Parliamentui perleidus 
bilių apie dovanojimą kaltės pa
bėgėliams iš kariuomenės karo 
metu, Batignolles priemiesty į- 
vyko stebėtinas dalykas: viena 
moteris tapo vyru ir pasisakė, 
kad dešims metų atgal jis pa
bėgo iš kariuomenės ir slapstė
si du metu žmonos kambary. 
Per tą laiką jis su elektra išro
vė savo barzdos ir ūsų plaukus, 
pramoko laibai kalbėti ir siūti' 
moterims drapanas. Per visą 
laiką jis dirbo šapoje kaipo mo
teris siuvėja. Dabar, kada val
džia paskelbė amnistiją, jis vėl 
liko vyru. Esą jam tikrai nusi
bodę moteriškas drapanas dė
vėti.

Fitchburg, Mass. Darbai po- 
pieraunėse čia eina gerai, tik 
sunku, tiesiog negalima jose 
darbo gauti. Geležies ir audeklų 
fabrikai dirba silpnai.

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

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

Netrukus bus išsiuntinėta kvietimo 
laiškai ir pavadai (proxies).

VALDYBA.
%.

Antras Miegas 
Kainavo 10 Dolarių

Montclair, N. J. Policija čia 
užtiko gemblerių buri ir areš
tavo visus, įskaitant ir Mikolą 
Prestą, kuris saldžiai miegojo. 
Kuomet atėjo teismo valanda, 
jis pavėlavo į teismą ir kaipo 
priežastį nurodė užsimigimą. 
Teisėjas už pirmą miegą jo ne
baudė, bet už antrą turėjo už
simokėti $10.

Great Neck’e Rasta
Peršautas Italas

Great Neck, L. L Pakely čia 
rasta kūnas peršauto 25 mėty 
italo, kurio vardas dar nežino
mas. Spėjama, kad tai butle- 
gerių kerštas. Kūne rasta ke
turios kulkos.

Saugus, Mass, čia areštuota 
du broliai, kurie pavogę iš krau 
tu vės seifą ir jį jau buvo be-

/

Naujausi Telegramai
New York. Rockefellerio 

sūnus davė pusę miliono 
dolarių protestonų kated
rai, kuri bus statoma čia.

—O’
New York. Gelžkeliai čia 

yra davę užsakymų pada
lyti lokomotyvų, vagonų ir 
relių vertes pusantro mi
liono dolarių. Tas reiškia, 
kad ta pramonės šaka nes- 
tovinėja.

~ O'
Berlin. Čia gauta žinia, 

kad visi Trockio šalininkai 
būsią išmesti iš Raudonos 
Armijos.

—o—
Paris. Prancūzai pasiun

tė daugiau kariuomenės į 
Afrikos kseniją IVloroko, 
kadangi pašonėje murinai 
baigia vyti lauk ispanus ir 
po to gali imtis už francū- 
zu.

----Q----

New York. Amerikonai 
smarkiai piktinasi Kanados 
bandymu uždrausti išveži
mą medžių tinkamų popic- 
ros dirbimui į Ameriką.

Sesuo iš Varšavos 
Tvarkys Povilaikos 
Palaikus-T urtą __  . > '

Waterbury, Conn. Vietos an
glų laikraštis rašo, kad iš Var
šavos atvyko “ponia” Marė So- 
koloffski, sesuo pasimirusio vei
kėjo Povilaikos ir teismo keliu 
Įsigavo būti vėlionies turto glo
bėja ir tvarkytoja. Jai tame 
reikale pagelbėjo Viktoras 
Gratz, advokatas atstovaująs 
lenkų generalį konsulą New 
Yorke ir (laikraštis rašo) 
“Lithuanian Consulate”. Ik
šiol vėlionies turtą globojo Juo
zas Cekisky (gal Cibulskis?). 
Teisėjas Slavin po advokato kai 
bu pripažino Sakalauskienę glo
bėja ir pastatė ją po belą $30,- 
000, nes tiek spėjama Povilai- 
ka turto palikęs. Teisėjas Sla
vin išpradžių nenorėjo Saka
lauskienei duoti globėjos teisių, 
sakydamas, kad ji nėra gyven
toja šios šalies ir kad ji galin
ti čia būti tik šešis mėnesius, 
kaipo viešnia. Advokatas Gratz 
vienok užtikrino, kad Sakalaus
kienė gyvens ant vietos kiek 
reikės ir kad lenkų konsulas 
prižiūrės, kad Sakalauskienei 
būtų pavelyta čia būti tiek il
gai. kiek reikės. Teisėjas pri
grasino, kad jei Sakalauskienė 
bandys išvažiuoti iš Conn, val
stijos, tai globavimas būsiąs 
atimtas iš jos.

Buvo pranešta teisėjui, kad 
yra kita sesuo, kuri gyvena 
Lietuvoje. Kadangi Povilaika 
nepaliko jokio testamento, tai 
turtas priklauso šioms abiems 
seserims. Vietos lietuviai vie
nok labiau simpatizuoja tai se- 
serei, kuri gyvena Lietuvoje.

Ellis Island 
Valdininkai Sujudo

New York. Ellis Island imi
gracijos valdininkai surašė pe
ticiją, kurioje reikalauja pra
šalinti teisėją Cottilo iš New 
Yorko Supreme Court, kadangi 
tas viešai skelbia, būk Ellis Is
land valdininkai visi ima kyšius 
iž įleidimą ateivių.

Olso. Apie 15 nelabai 
smarkių žemės drebėjimų 
yra įvykę šioje savaitėje 
Norvegijoje, pietinėj daly.

—o—
Paris. Duonai brangs

tant, valdžia imasi priemo
nių kainų kilimą sulaikyti.

—o—
Berne. Šveicarai pasirodo 

esą didžiausi tabako rūky
tojai Europoje. Jie suvar
toja maždaug penkis sva
rus kiekvienus ant metų.

—į°—
Cincinatti. Staiga pasimi

rė žydelis Fleischman, gar
sus išdirbėjus mielių, kuris 
buvo kelis syk vedęs.

—o—
Pen Yan, N. Y. čia tiek 

prisnigta sniego, kad vieną 
žmogų į ligonbūtį šešiolika 
arklių turėjo vežti devynias 
valandas tolumo astuonias 
mylias.

—o—
Vienna. Valdžia čia pri 

versta šelpti 190,000 bedar
bių, neturinčių iš ko pra
gyventi.

Lenkai Siunta 
Ant Anglų

Varža va. Lenkai, išgirdę, kad 
Tautų Sąjungos komisaras Dan 
žige, anglas McDonnell, atsakė 
lenkams teisę turėti savo pašto 
dėžutes mieste, išskyrus vieną 
vietą, tiesiok iš kailio neriasi. 
Nors dar jie tikisi, kad Tautų 
Sąjungos viršūnės atšauks tą 
savo komisaro nuosprendį, bet 
vienok keikia anglus ir vokie
čius. Dancigo gyventojai nors 
džiaugiasi nuosprendžiu, bet 
vis bijo, kad lenkai nepavarto
tų kokios želigovskiados.

Motina Vandravojo 
su Septyniais Vaikais

%

New York. Grand Central 
stoty tapo sulaikyta svetim
tautė Lena Pallatair, kuri vaik
štinėjo po stotį su savo septy
netu vaikų. Ji ir vaikai sunkiai 
kalba angliškai. Vėliaus pasi
rodė, kad ji turinti $276. Ji 
esą pabėgusi nuo vyro iš Gar
field, N. J., nes susipyko. Nu
vykus pas gimines į Batavia, 
N. Y., jai buvo liepta grįžšti 
prie vyro, bet ji nenorėjo. Da
bar vyras ją atsiėmė atgal.

Kokio Jaunimo Esama 
šioje Gadynėje

New York, čia tapo areštuo
tas tūlas 20 metų jaunuolis De 
Martini, kuris pasirodė jau pra
leidęs apie penketą metų įvai
riuose kalėjimuose ir buvęs a- 
reštuotas dvyliką sykių.

Elkton, Md. Savininkai šapų, 
kur dedama į blešines daržovės, 
daro čia kontraktus su ūkinin
kais, nupirkdami jų auginamus 
žirnius, tomeites ir kernus. Už 
toną žirnių moka $70, už cukri
nių komų toną $15.

New York. Amalgameitų ban 
kas, kaip praneša direktoriai, 
pernai pelnęs $20,000 grynų 
pinigų, šėro vertė todėl nutar
ta pakelti iki $160.

Rokiškis. (“Vienybės” kor.) 
r— Biblijos Studentų Literatū
ra Lietuvoje. Iš įvairių religi
jos knygų nė viena nėra taip 
prasiplatinę, kaip Biblijos Stu
dentų knygos. 1919 m. į Lietu
vą atėjo “Sargybos Bokšto” 21 
egz. Vienas į Rokiškio gimnazi
ją, o likusieji, Tauragėn ir Ra
seiniuose. Bet 1924 m. šių kny
gų plaukimas į Lietuvą spar
čiai padidėjo. Rokiškio apskri- 
tin tapo atsiusta 4500 knygų 
ir 12,000 “Sargybos Bokšto” ir 
.21,000 įvairių lapelių, čia tik pa 
duodu skaičių, ką aš pats esu 
persitikrinęs ir žinau; bet ne
mažas skaičius eina pavieniams 
žmonėms, kurių man neteko su
žinoti. Knygas žmonės labai uo
liai skaito. Skaito visokių luo
mui žmonės, ir įvairių pakraipų. 
Kaip girdis, kad daugelis žmo
nių ateinančiame pavasaryje ža 
cla pasikviesti pilgrimą, kur. s 
paaiškintų nesuprantamus da
lykus. Seminaristas

Didėja, Rokiškio vaisė. — 
(“Vienybės” kor.) Mažaprotis 
A. K. sumanė apsivesti, ir buvo 
nusipiršęs mergelę, bet prieš 
vestuves liko visiškai beprotis 
ir tapo išgabentas Tauragėn. 
Paskiau pasirodė, kad ir mer
gaitė yra beprotė, žmonės jiems 
nekliudė vestis; kad nepadidė- 
jus ligai, būtų ir sutverę be
pročių šeimyną, žinoma, tokie 
žmonės be kitų pageltos neap
sives; bet randasi tokių juokda
rių, kurie padeda. Liūdni juo
kai tyčiotis iš nelaimingųjų, 
nors jau laikas susiprasti.

P. Kriukelis

Užpaliai (“Vienybės” kor.) — 
Antradieniais Užpaliuose esti 
turgai. Iki sausio 13 d. įvažia
vimas turgini buvo laisvas, bet 
dabar pradėjo imti valsčiaus 
valdyba mokesnį nuo važiuotų 
po 20 centų.

13 sausio laike turgaus, susi
mušė Užpalių žydai Su Utenos 
žydais. Bet įsimaišiusi policija, 
abi pusi nuramdė. “Karas,” ži
noma, buvo likviduotas.

Pabudęs Vaidyla.

MIRĖ NUO PIERNIKU
Šilutė. — Persergėjimas per 

laikraščius nevartoti potašo ke
pant Kalėdų pyragus pervėlai 
padarytas. 3 metų anstolio šer- 
lio sūnus nusinuodijo. Nežiū
rint į dviejų gydytojų suteiktą 
medicinos pagalbą, negalima bu 
vo išgelbėti, nors tos pačios šei
mynos dukraitė, kad ir dideliu 
vargu, bet buvo išgelbėta.

S. V. Kareiviai Gina
N©unijinius Kasėjus

Grafton, W. Va. Kompanijai 
paprašius, aštuoni kareiviai 
vaikštinėja ties Wendel anglių 
kasykla ir neprileidžia unij'istų, 
kurie pradėjo pi'kietuoti ir at
kalbinėti darbininkus neiti dirb 
ti, kadangi kompanija iš uniji
nės kasyklos nori padaryti ske- 
bine. 4.

Austrijokai žudosi 
Gana Smarkiai

Vienna, čia padidėjo saužu- 
dybių skaičius. Per sausio mė
nesį 149 ypatos nutarė persi
kelti į kitą pasaulį.

Užpaliai. (“Vienybės” kor.) — 
Sausio mėnesio pradžioje, Už
palių valsčiaus, keliuose kai
muose buvo pasirodę “aukso’’ 
pardavėjos. Bet kuomet nupir
kę daiktus apžiūrėdavo geriau, 
tai pamatydavo šviną ir kitas 
nevertas nauges. Pardavėjos la
bai skubindavęs iš vienos vie
tos kiton1 ir daugelį, žinoma, 
apgavo. Pas daugiau suprantan
čius, visai neparduodavo.

Pabudęs Vaidyla.

LIŪDNAS ŽVEJŲ LIKIMAS
Klaipėda. — Prieš keturiolika 

dienų iišsiiro į jūrą vienas žve
jų laivas, kuriame buvo Kar
klininkų žvejai Mykolas Cvikys 
(70 metų), Ansas Cvikys (50 
m.), šuišelis (35 m.) ir Lipkė 
(30 m.). Tūli Karklininkų žve
jai esą matę, kaip keturių žve
jų laivas dingo jūros vilnyse. 
Per 14 dienų ieškota pakraš
čiuose laivo liekanų. Bet nieko 
nerasta. Dabar pranešama, kad 
minimas laivas išmestas į Lat
vių,pakrantį ties Jurmako kai
mu į pietus nuo Liepojaus. Tai
gi dabar nebėra abejonės, kad 
tie keturi nelaimingieji žvejai 
rado mirtį šaltoje jūroje. Visi 
jie buvo apsivedę ir paliko da
bar našles su šeimynomis.

GAISRAS
Kretingalė. — Pirmadienį, 

gruodžio 29 d. prieš pietus kilo 
gaisras Neuberto pieninėje ir 
sunaikino visą pieninę ir visus 
kitus trobesius. Ugniagesiams 
nesekės gaisrą numalšinti. Spė
jama, kad kas nors tyčia pa
degė. Kriminailinė policija jau 
pradėjo tardymus.

RESPUBLIKOS PREZIDEN
TAS ATOSTOGOSE

Kaunas. — Respublikos Pre
zidentui p. A. Stulginskiui iš
važiavus į užsienius keletą sa
kaičių pasigydyti, einant Val
stybės Konstitucija, Respubli
kos Prezidentu dalbai* pavaduo
ja Seimo pirmininkas pralotas 
J. Staugaitis.

Kaune atsilankys Rygos ope
ra. — Rygos opera, kaip tenka 
patirti, 1925 m. vasario mėn. 
pabaigoj žada atsilankyti Kau
ne ir pastatyti Valstybiniam 
Teatre 4 spektaklius. Mūsų ope
ra, atsilygindama latvių me
nininkams, tuo pat laiku vyk
sianti su gastrolėmis j Rygą, 
kur suruošianti taip pat 4 savo 
spektaklius.

Kaunas. — Studentų valgyk
la. — Lietuvos Studentų Susi- 
šelpimo Draugija įsteigė savo 
valgyklą, kurioje išduodama 
šimtai pietų kasdien. Pietų (iš 
3 valgių) esą geresni, negu 
šiaip jau valgyklose, o jie kai
nuoja tik 2 litu. Užsimokėti už 
pietus studentai gali ir mėnesio 
gale. Pati valgykla gerai įreng
ta, turi skaityklą, biblioteką 
ir studentai ja patenkinti.

Klaipėda. — Gyventojų su- 
skaitymas Klaipėdos krašte į- 
vyks, kaip jau paskelbta, sau
sio 20 d. Miesto Valdyba kvie
čia atsišaukti pas ją visus tuos, 
kurie norėtų ir galėtų padėti tą 
dieną gyventojus surašinėti.

Tilžė. — Prekybos Kūmų rin
kimai paskelbti .negaliojančiais.

Renkant atstovus atsitikę viso
kių suktybių, ypatingai iš vo
kiečiui tautininkų pirklių pusės.

Vardučiai. — Milžinišką lau
kinę kiaulę 5 centnerių sunku
mo sekės nušauti Romainių mi
ške. Be to sugauta keletas jau
niklių laukinių kiaulių.

Airysai. — Kūdikio angelas 
sargas. 3 metų mergytė iškrito 
iš augšto namo pro atvirą lan
gą į akmenimis grįstą gatvę. 
Visi manė, kad ji jau užsimu
šė. Bet atėjęs gydytojas patik
rino, kad kūdikiui nieks neatsi
tiko.

Trakėnai. — Greitasis trau
kinys pervažiavo geležinkelietį 
Adomaitį. Jis liko vietoje negy
vas.

Kulkiemiai. — Bedarbės pa
sekmės Rytprūsiuose, čia suim
ta keletas bedarbių, kurie išba- 
davę pradėjo apylinkėj vagiliai! 
ti.

Vilnius. — Kiek yra draugijuj 
Vilniaus krašte. Sausio 1 dieną 
visam Vilniaus krašte legaliai 
veikė 50 žydų, 8 lietuvių, 8 balt 
gūdžią ir 198 lenkui draugijos. 
Proporcingai gyventojų skai
čiui daugiausiai draugijų turi 

-,1 *.» «. » - *• žydai. 198-u lėnkų (auugijų tar
pe daug figūruoja tiktai forma
liai.

Vilnius. — Dovana. Vilniškė 
“Slowo” redakcija pasigyrė ga
vusi dovanų nuo komunistinės 
Vakarų Baltgudijos partijos, 
būtent tos partijos slapta lei
džiamojo laikraščio “Czerwony 
Sciag” 3 numerį. Trys numeriai 
••Czerwony Sciag” išėję jau 
šiais metais, taigi manoma, kad 
jis išeina kas dvi dienos. Išviso 
išėję 40 numerių.

Spausdinamas partijos spaus
tuvėje Vilniuje.

Vilnius. — 5 gaisrai savaitėje 
1924 metais Vilniuje buvę 228 
kart ištikę gaisrai. Vien gruo
džio mėn. gaisrinė buvusi šau
kiama 37 kartus. Gaisrų prie
žastimi dažniausiai esti netin
kamas kaminų ir pečių užlaiky
mas.

Vilnius. — Judėjimas mažes
nis, o nelaimingų atsitikimų 
daugiau. 1924 metais greitoji 
pagalba mieste buvusi šaukia
ma 3,635 kart, kas sudaro apie 
10 nelaimingų atsitikimų kas
dieną. Prieš karą jų buvę — 6-7

■

Vilnius. — Pirmiau nuteisia, 
o paskiau stengiasi įrodyti kal
tę. šio mėn. 8 dieną apeliaci
nis teismas Vilniuje nagrinėjo 
Andrio Pūčio bylą. Pūty s yra 
kilęs iš Pučkornės sodž. Val
kininkų valsč. ir kaltinamas, 
būk nuo 1920 iki 1923 metų 
vadovavęs Lietuvos šaulių bū
riui. Taikos teisme jis buvo nui- 
teistas 6 metams sunkaus kalė
jimo. Nagrinėjant bylą apelia
ciniam teisme, gynėjas adv. 
Wroblewskis' išrodė, kad tardy
mai buvę pravesti labai netin
kamai ir nepatikrinta politinės 
policijos davinių.

Apeliacinis teismas savo nu
sprendimą atidėjo ir nutarė pa
reikalauti iiš politinės policijos 
dokumentalių kaltės įrodymų ir 
ištardyti naujuosius liudininkus

1
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NAUJAS, BET BEVEIK TAS PATS, 
LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETAS

Griuvus Lietuvos Ministerių Kabinetui, pasisekė vėl 
greitai sudaryti naują, kurian įeina beveik visi buvusi 
griuvusiame kąbinete ministerial, — net ir Daukantas* UI » ~  .   '

su kun. Krupavičium, kurie buvo sudarę savotinį tarp|pri 
savęs “krizį,” įeina savo buvusion vieton p. Čarneckis. 
Nauji viso labo du žmonės, tai pp. Endziulaitis ir Ę. Jo
kantas (bene Dr. Jokantas, kuris buvo “Lietuvos'’ redak 
torium). Juos visus vadovaus naujas ministeris-pirmi- 
ninkas, p. V. Petrulis. Lietuvos politikos chronologijoje 
šis kabinetas ir bus žinomas, kaipo “Petrulio kabinetas.’’

Kaip matome, kabinetas bus, kaip ir pirmiau, po ta 
pačia “krikščioniškos” diktatūros įtaka.

Kokios priežastys išardė Tumėno kabinetą, dar ne-[^ 
žinoma. Kadangi per kunigėlių ir jų laikraščių rankąs 
dabar greičiausiai pereina visokios žinios iš Lietuvos vi- į 
dūrinės politikos, todėl kaip kada jų laikraščiai ir patar
nauja už barometrą tų “politikų” orui. O šituo baromet
ru dabar pasisiūlė kunigėlių “Draugas,” kuris ve kaip 
nurašo: .'. .

Girdi: Anglija daranti spaudimą į Lietuvą, kad dė
tųsi j Baltijos-Lenkijos-Rumanijos-Anglijos didelį bloką 
vajun prieš Rusijos sovietus. Bet pirma reikią sutaikin
ti Lietuvą su Lenkija. Todėl anglų spaudžiami lenkai be
ne manytų atiduoti Lietuvai Švenčionių apskritį. Del ši
to Latvijos seimo pirmininkas Wesmans, per Kalėdas net 
atlikęs pelegrimo kelionę Varšuvon ir Kaunan, kur buvę'nm 
daug pašnibždinių kalbų su lenkų ir lietuvių ministeriais.1 ros

Jeigu “Draugo” barometras Kauno politikos orą 
teisingai nuspėjo, tai Lietuvos ministerial susvyravo: ar' 
atiduot Vilnių už Švenčionis? Rezultate — griuvimas. 
Bet tai tik ‘‘Draugo” išvada.

ATSIPRAŠOME PATYS SAVE!
Keletas numerių atgal mes “Vienybėje” suabejojo

me, begu galėjo būti teisybė, kad Lietuvos valdžia būtų 
pradėjusi kratas daryti pas savo piliečius, pasigavvusi 
juos ant rubežiaus, išvažiuojant į užsienius. Tai buvo 
kalba apie kabelį, pranešusi apie Virbaliaus muitinėje 
padarytą kratą pas Amerikon atvykstančius D r. M. J. 
Viniką ir Ę. Norkų. Dabar tas atsitikimas jau kiek tiek 
paaiškėjo.

Minėtoji krata ištikro buvusi padaryta. Valdininkai 
(tur būt iš Kauno žvalgybos) pasivijo Virbaliuje Dr. 
Viniką ir p. Norkų. Jie pasisakę, kad ant p. Norkaus es
anti nuožvalga bene jis vežąs užsienin “brąngumynų,” 
antraip sakant, buvo nuožvalga, kad jis užsiima šmu
geliu. Tačiaus krata, matomai, nedavė rezultatų, nes p. 
Norkų paleista važiuoti Amerikon. Galį būt, kad po
draug buvo duota žinia Amerikos valdžiai, kuri čionai p. 
Norkų laikinai suturėjo išsėsti. Kas čia per istoriją, grei
tai paaiškės. . ...

Bet kitoki padėtis D-ro Viniko. Jisai nebuvo niekuo
met nužvelgiamas jokiais šmugeliais, yrą visų gerbiamas' 
veikėjas ir dar nominaliai skaitosi Lietuvos diplomatinė-1 
je tarnyboj. Kode! pas jį buvo daryta krata 1 
Ant kiek yra žinoma, joki civilizuota valstybė savo di
plomatų nekrečia be jokių faktų ir įrodymų. Nes krata 
yra suteršimas žmogaus, vardo, o krata pas diplomatą — 
jam didelis politinis smūgis. Nekaltai iškrėtus diploma
tą, pati valstybė suduoda sau smūgį.

Tas vienok pas Lietuvos valdininkus esama galimu, 
ir dėlto patys save atsiprašome, kad pavadinome save 
“netikinčiu Tarnu” ir paabejojome, begu tas galėjo atsi
tikti. ,
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Kazokai vėl lieka' ramsčiu
Valdžios. c ,
Lietuviai pradeda įdomauti į- guviai susiprastų ir pristeigę fa 

vykiais Rusijoj. Lietuvoje ir A- 
merikoje jie pastebi, kad buvu
sioje rusų imperijoj kaž-kas kį- 
la. Plinta žinios, kad bus per
versmas Rusijoj, kuris nuvers 
bolševikų partijos diktatūrą. 
Kas po to bus?

Rusijos prezidentas Rykovas, 
nuvykęs pats asmeniškai į Do
ni) kazoku kraštą, pareiškė, kad 
bolševikai dovanoja jiems visas 
kaltes ir vėl padaro juos pilna
teisiais piliečiais. Kazokai iki- 
šiol, kaipo dalyvavę su Deniki- 
nu ir Vrangelįu, neturėjo jokių 
teisių. Matyti, kad bolševikai 
Maskvoje jų išsigando, kad jų 
vėl monarkistai nepatrauktų 
prie savęs, ir dabar gerinusi 
prie jų.

Tas reiškia, kad bolševikai 
junta arba savo spėką ir galy
bę, arba savo silpnumą. Atsisa
kę nuo karingojo komunizmo, 
nusileidę privatinei prekybai ir 
kapitalui, jie nesenai nusileido 
kaimiečiams ir jiems daugiau, 
politinės laisvės davė, o dabar 
pats prezidentas duoda Įąisyę 
kazokams, kurie buvo tvirčiau^ 
siu raimsčių carų. ; , ..

I ; . -O—
i Mokslas ir Religija.

žurnalas “Kultūra” paduoda 
šį astronomo K. Flamariono pa
lyginimą 'ką, mokslas sako apie 
žemę ir jes gyvybę ir ką religi
ja:

Mckslas sako: “Saulės siste
ma ir planetos kūrėsi iš didelių 
medžiagos miglynų (nebulų), 
tirčtėjimo procesu. Pati žemė 
buvo pirma rūku, paskui degan
čiu kamoliu, o pamažu ausda
ma virto tvirtu kūnu. Atmosfę-

1, arba oro, elementai ir van
duo prirengė sąlygas gyvybės 

' atsiradimui, pirmiausia pačioms 
' prasčįausiom formoms, o paskui 
| augštesnei gyvybei.”

Religija gi mokina, kad tie 
dalykai šitaip įvykę: “Dievas 
sutvėrė dangų ir žemę su visais 
gyvuliais ir padarais per šešias 
dienas. Saulė, mėnuo ir žvaig
ždės buvę sutverti 4-tą dieną. 
Pirmieji sutvėrimai buvę aniuo- 
lai. Jie tarp sąvvęs ėmė kariau
ti. Nugalėtieji virto velniais.’’

Su laiku, žmonės vis labiau 
ėmė klausyti ką mokslas sako 
apie tuos dalykus ir netikėti ką 
religija mokina žemės atsiradi
mo. klausimu.

—o—
Lietuvos skola Amerikai.

žurnale “Lietuvos Ūkis” tel
pa platesnių žinių apie Lietuvos 
skolą Amerikai ir jos sufondavi- 
mą. Užvėrimas fondavimo su
tarties jau buvo paskelbtas span 
do j e.«

Lietuvos skolą sudaro 4 mi- 
lionai suvirs dolarių, kuriuos 
Lietuva gavo prekėmis iš Ame
rikos karo sandelių Franci jos.

p j Tos prekės buvo duodamos sko-
lOliejC. ]on penj<tu nuošimčiu. Kitą

TAUTŲ SĄJUNGA PRIEŠ LENKŲ
PAŠTO DĖŽUTES DANZIGE

Lenkų akyplėšumas susitiko spriktą nuo Tautų Są
jungos komisionieriaus Danzige. Nesenai lenkai susima
nė įvesdinti laisvame Danzigo mieste išimtinai tik savo 
paštą, todėl vieną glūdžią naktį paleido po miestą savo 
agentus, kurie visas pašto dėžutes už,tepliojo lenkų spal
vomis ir užtupdė lenkiškus arelius. Danzigo gyventojai 
del šito sujudo ir atsidūrė su skundu Tautų Sąjungoje.

Vasario 4 d. parėjo iš Tautų Sąjungas nuosprendis, 
atmetęs lenkų priekąbęs prie Danzigo pastos. Lenkams 
leista turėti Danzige tik vieną pašto dėžutę, pareinančiai 
korespondencijai iš Lenkijos ir atgal.

skolos dalį sudaro $822,000 sko
los American Relief Komisijai, 
kuri davė maisto, kada Lietu
vai trūko po karo. Ta skola ir
gi buvo penktu nuošimčiu. Vė
liau amerikonai nusileido iki ke
turių ir pusės nuošimčių, bet 
visviena Lietuva nemokėjo tų 
skolų kada laikas prisiėjo 1922 
metais. Tokiu būdu susidarė, 
apart netoli penkių milionų do
larių skolos, dar suvirs milio- 
nas už nuošimčius, arba išviso 
$6,030,000.

Pagal dabartinę sutartį tie 
pinigai turės būti atmokėti už 

metų. Pirmus dešimts me- 
nuošimčiai būsią 3, o 
3 ir pusė.

—o— 
Lietuvos eksportas.

Valdžia paskelbė kiek
prekių iš Lietuvos eksportuota 
į užsienį nuo sausio iki lapkri
čio 1, 1924 metų. Pasirodo, kąd 
pirmą vietą užima “žali ir ne-

62 
tu toliau

kokiu

apdirbti prodifkt.1T' kuriu išvež 
|a už 131,176,400 litų. Jei lie-

brikelių tą medžiagą patys ap
dirbtų ir pardavinėtų apditbią, 
tai netik kad bedarbės Lietu
voje nebūtų, bet ir daugiau pi
nigų j ją plauktų.
. Po žalios medžiagos eina mai
sto produktai, kurių parduota 
per tą laiką už 44,675,600 litų. 
Gyvulių parduota už 30,233,800

“ “pieviškojo Teisingumo Evangelija
! n,?• Rašo' V'isuaPHs (buv. Domas} Šidlauskas

a ;
Pastaraisiais dešimtmečiais Vakarų ariu tar-’fjoniijų (komunistų), taip ir baltųjų (monarchi- 

pe vis keliama mintis .apie Įkūrimą•,tokios religi-! ninku.) ir geltonųjų (kąpitąlistų) kailis., Stovi ųž

•rW*4***l r‘:

jos, kuri nebūtų priešinga grynam mokslui. Mė
ginimų dąroma visur
pač Vokietijoj. čia trumpai supažindinsiu skai
tytojus su naujausiu rusti tos rūšies vaisiumi.

Kažįkt ks gimtįsis Tartu (Estijoj), o dabar ūki
ninkaująs Suomijoj vegetaras rusas 1921-4 me- 
tais,parašė ir išleidę Viborge rusų kalba “Dieviš
kojo Teisingumo Evangeliją” (Evangeli.je Božes- 
tvennoi Spravedlivosti”), tekste vietomis vadina
ma dar "mėlinąja evangelija.” Tai 164 puslapių 

į in 8 n.uoš. knygą. Josios 952 paragrafai, gal de- 
( J, vienas

71s,u kitų nesurišti minčių.eile ir pačios mintys ei
na viena po kitos be jokio plano, tankiai grįžda
mos. Rašyta kiek futuristiškai, aštriai, atvirai, 
vietomis net vuilgariškąi; bet nestokuoja ir gerai 
apdirbtų, gražių vietelių.

Amerikoj, Rusijoj ir y

litų, o gatavų diibinjų parduotąją skubėjimo paskelbti, neturi užvardvmu 
tik už 8,969,pOQ liįų. Aukso iš-1 S] ' - -
vežta iš* Lietuvos už 23.000 Ii-' n ... . .. .
tų.

—°—
Lietuvos prekyba su Amerika. 
’ Statistikos Biuletino No. 12. 
praneša kiek kokių prekių Lie
tuva pirkosi iš Amerikos. Pa
sirodo, kad pirkta per vieną 
spalio mėnesį cukraus už 11,000

C • J- i y#

Pamatinės socialės idėjos nudažytos 6 ora
rykštės spalvomis: buržuaziška — geltona, pro- 
letariška — raudona, nepribrendusia humaniz
mo (krikščioniška) — žalią tikrojo humanizmo.

litų, kavos už 46.900 litų, mil-'bei teisingumo — mėlyną ir tt. ši pastaroji yra 
tu už 7,300, ryžiu už 13,900 ' autoriaus idealiu. Visos pakraipos simbolis — šeš- 
džiovintų vaisių už 12.000. ska- kampe, juoda su baltais spinduliais ant. dangaus 
nėšių už 12,200. Išviso maisto1 fono žvaigždė 
iš Amerikos Lietuva tą mėne
sį nusipirko už 118,300 litų. Iš 
kitų svarbių importu galima at
žymėti žibalą, kurio pirkta tą 
mėnesį, už 297,700 litų. Tas pa-

na daug automobiliu ir 
nu, vartojančių žibalą 
na): ,

vidurinę, kitų vadinamą giynai demokratine, pgr 
kraipą. Visgi pilnai tokiu demokratu jis nėra, nes 
absoliučią lygybę skaito nenaturale ir neteisin
ga: “Laisvė, lygybė ir lirolybė tankiai būna slie
kais ant- meškerės masėms gaudyti.”

Nors garbina kosmopolitizmą, esperanto kal
bą ir. peikia laikymąsi savųjų prigimtų kalbų 
(ypač nemėgsta ir pašiepia mažųjų tautu kai- 
bas ir apsisprendimą), bet pertankiai kyšo garlj- 
ųimąs “mątųškos” Rusijos; raginimas gi jungtis 
prie jos štatų apsisprendusias Estiją, Suomiją, ' 
Lenkiją apreiškia paslėptą rusišką nacionalizmą. 
Tai rusiškojo patrioto, teisingai matančio, žydiš
kosios krikščionybės nepraktiškumą ir blėdę, drą
sus kvietinius prie radikalio atsinaujinimo, vado
vaujantis nauja tikyba, kurios centralė “teisin
gumo šventykla” taipgi turi būti pastatyta R-usi
joj............ i - . •

Negaliu užtylėti mano didžio nustebimo delei 
stebėtino panašumo. “Mėlynojo Kristaus” idėjų į 
manąsias, ką įspėjo ir mažai tegirdėjusrs apie 
šias pastarąsias ir davusias man pasiskaityti 
“Augščiausį Manifestą” p. J. K. Tas panašumas 

* puikiausiai parodo, jog sentikybės atgyveno savo 
amžių, jog žmonių smegenyse jau bąnguoja pana 

KoJ slayer vjen.a j naujos universalės tikybos idė-llymnas — žinomas 
hospod v Sionie.”

“Augščiausio Manifesto” — toks kitas kny
gos vardas — autorius yra pergyvenęs sfąčiati- 

tolstojybęs (iki 1910 m.), ir matomai bu- 
ar teosofijos etapus. Pastaroji .pastebiama 
vėlės, sielos (“instinkto”) ir Karmos (to 
nemini!) idėjose.

Novatorius skelbia save atgimusiu, bėgy 
2,000 metų patobulėjusiu, teisingumo evangeliją 
skelbiančiu “Mėlynuoju Kristumi” bei mesiją 
(Jėzus buvęs “žalias,” perdėtos meilės skelbė
jas). Matomai, taktikos žvilgsniu ir turėdamas o- 
menėj skelbiamųjų idėjų vidujinį suliejimą (sin- 
tezį) ar mechanišką suliejimą (sinkrezį), jis dar 
vadinasi atgimusiu Buda, Konfudze.Laotse, Moize 
ir Muhomedu. Pripažįstant budistų Karmą ir ? 
kiekvienos vėlės vis,naujus įsikūnijimus, tatai su 
prantama. Tik veikale ne visų tų mokytojų idėjų 
ir dar mažiau sintezio teko pastebėti. Radau gi 
sinkrezio, kaip pavyzdžiui: Moize skelbė “akis už 
akį, dantis už dantį;” Jėzus— priešo nusikalti
mų atleidimą be skaitliąus, o “Mėlynasis Kristų ’, 
pataria: pirmąjį prasikaltimą visuomet atleisti, • 
kitus visus pakartojimus vis smarkiau bausti — 

atėmimo už ketvirtą pakartpjjjną.
Skelbiamosios idėjos tankiausiai 

radikalės^ antikrikščįoniškos ar 
Nenorėdamas užimti daug vietos 
tik trumpu jųjų charakterizavimu.

Viskas savotiškai gyva. Dievas, — visures- 
ančioji jėga; nėra Meilė, bet Teisingumas, žmo
gaus kūnui mirus, instinktas (sakyčiau “siela”) 
išnyksta, o vėlė tuoj išnaujo įsikūnija ir žmogus 
gyvena atvirkščiai ankstybesniam gyvenimui:, ką 
blogo darė kitiems, tą dabar pats kenčia nuo kitų, 
nes sulyg Karinos įstatymų niekas niekuomet 
niekam nedovanojama. Kvailybė (—velnias), veda 
prie kentėjimo, kurs visuomet būna užtarnautas 
asmens ar jo protėvių ir veikia išganingai. Blogas 
yra užmaskuotas ir lygus jam labas. J)oruraa pa
matu skaitytinas teisingumas: “visiems pagal nu 
pelnų.” Kovojama prieš gūdruojančios žydybęs 
pasaulį nuodijančius, nenatūralius, krikščioniškus, 
niekuomet niekieno nevykdytus idealus; mylėti 
priešus, nesipriešinti blogam, reikšti neprotingą 
(instinktyvi) gailestingumą.

Ne skąitlingume — žmonijos laimė. Eiti prie 
jos apvalymo nuo išgamų ir tt. Tuo tikslu ne
sveikiems vyriškiams vesti nesveikas moteriškes 
ir. vęhgti vaikų, o gimusius naikinti. Sveikiem- 

Tada nereikėtų ’ siems leistina kaip ideąli vienpatybė, taip ir daug

eropla- 
(gazoli-

ky'bės, 
dybės 
Dievo, 
žodžio

naujos šventyklos kontūrai.
O' -O o

Ameri- 
jie

—o—
Komunistai Lietuvoje.

Doriškai išgverę yra 
kos, lietuviški komunistai:
gėdina nepilnametes mergaites, 
verda munšainę, keikia kitus 
žmones, net kėsinasi juos pa
pjauti, apmušti. Tas pats, pasi
rodę, ir 'Lietuvoje su jais yra; 
kaip čia taip ten jie neturi jo
kių doros principų.

Štai ką “Liet. Uk.” praneša 
apie komunistėlio Mačio draugą 
J. Merkšaitį. Mačys, kąip žino
ma, bandė kito plūksnomis įlys
ti į valstiečių-liaudininkų sei-, 
mą ir sudaryti 
Liaudininkai, vienok, ‘ greitai 
permatė tą paukštį ir išmetė 
lauk. Mačio gi draugas, kuris 
organizavo sykiu su juo netik
rą liaudininkų kuopą, J. Merk- 
šąitis, esąs .

“žinąmas savo apylinkėj tuo, 
kad pusantrų metų sėdėjo kalė
jime užtai, kad būdamas pašto 
valdininku, plėšė amerikoniškus 
laiškus ir išiminėjo dolariuįcųs.”

Dąųgiausią laiškuose pinigus 
u nč i a aieąpsišy jetę darbi n i nk ai, 

kurie mano, kad taip greičiau 
,nneisią, ir mažiau vargo su per-; 
.siuntimu. Taigi Merkšąitis iš tų 
darbininkų vogė pinigus.' O dar 
skelbiasi “darbininku ! ■ 
Visi jie tokie!

provokaciją, iki gyvybės
sveikos, 

antimoiziškąs. 
a gan ėdi n si uos

vadu.

Duos traukinį iki 0at Rymo.
< . Kunigas Nąrjąuskas praneša, 

kad ruošiamai i Rymą maldinin 
,kų ekskursijai, Lietuvos vai
zdžią sutinkanti duoti speciali 
traukini, lęuris eitų iki pat Ry
mą . ir aijgąl.
■Lietuvos davatkėlėms bėgioti 
Vokietijoj ir kitose šalyse iš vie 
no vagono 
traukinius, 
klysti. (

-Lietuvos
tulikams labai gera.

i kįtą, arba mainyti 
ir dar gali būti pa

valdžia, matyti. ka-

. . , « į

Mielaširdingi kongresmonai.
Kad palaikius kongreso 

mus tvarkoje ir švaroje, valdžia 
samdo 21 moterį, kurioms moka 
$410 į metus už plovimą grin
dų, langų ir taip toliau. Jos ne- 
pasigąnėdino šita alga ir prašė 
pakelti, ir mielaširdingi kon- 

Igresmonai, kurie nesigaili mi- 
lionu.s dolarių piliečių pinigų iš- 
ąi'kvoti kitiems tikslams, “ma
loniai” sutiko toms darbinin- 
kėms pakelti algą — po $2.80 į 
metus dabar daugiau mokės ne
gu pirma.

“ Vien by ės”
Viekas Šeras

1U dolariy. (

rū-

patybė ar savotiškoji “laisvoji meilė.” Stokuo- 
jąnt meilės vedusių tarpe lytiški santykiai yr 
svetimoteriavimu.

Mokinti vaizdžiai, ne iš knygų. Visi turi dar
buotis, laiks nuo laiko keisdami užsiėmimą ir kas 
5 metai gaudami augštesnį atlyginimą ir ilgokų 
atostogų, kad su visa šeima nemokamai pas.ivą- 
žinėjus po pasaulį. Dirbantysis nepriklausomai 
turi naudotis savo darbo vaisiais. Turtų gali tu
rėti iki nustatyto maksimumo. Palikimai apri- 
buotini. Mokesčiai progresyvi nuo pelno ir dar 
pagalvės. Prekyba — koperatyviai valstybinė. 
Eiti prie suvienodinimo visam pasauly saikų, 
matų, pinigų ir tt.

Eitina prie visuotinų, bendrų sujungtų val
stybių (štatų). Rėdys jas direktorija iš 50 asme
nų. renkamų dvylikai metų iš ne senesnių 54 
metų filosofų, kurie gauna užlaikymą. Direkto
rijos renkamas ir teisiamas diktatorius, kurs yra 
svietiška ir bažnytine galva (ppntifiks maksi
mus). Direktorijos žinioj yra pavienių štatų mi
nisterial — prezidentai, kurie |ur savo rankose 
gubernatorių, komisąrų ir kitų valdininkų 
Vjsi, jie nešios spalvuotą uniformą.

Bent trečdalis knygos kalba vien apie 
tikos ir ekonomijos dalykus. Periamas kaip

poli-
rau-

o o o
Apdainuosiu aš savo tėvynę

■ Su neprašytomis ašaromis!
Netekau šalies! Kąs priglaus mane!?

Svetur bastaus, ištremtoms sielomis.
Nebark manęs, jei sukilusios mintys

Sudrebins giliąją versmę sielos;
Pražuvus, sunaikinki mano šalis,

' Glūdi, tyli ant kapų Lenkijos.
— Budrik.is.

Panevėžys

o o o

ŽIEMA

Šalta žiema jau atėjo, 
Baltais kailiniais;
šaltos srovės šiaurio vėjo,
Slenka pašaliais.

Medžių lapai nubirėję
Ilsisi senai,
O nuo šalčio pakelėje 
Kalasi tiltai.

Ar sugrįžš dar vasarėle,
Ar jau taip ir bus?
Gal baisus šiaurys suvėlė,
Gal neb’grįžš pas mus?... 

žiemužėlės aš nemyliu, 
Aš nelaukiu jos;
Tegu jį už šimto mylių,
Kur nors apsistos...

Aš. nemyliu! Ji beširdė! — 
Skriaudžia ji visus;
Kas papuolė tą prigirdė — 
Sniege duąd kapus...

— Kazys Kumpaųskan
’ ............f .«•

o o- o

TROŠKIMAS

Man berkit žarijas, karščiausias žarijas, 
Aš šaltas svajones tirpysiu — 
Ten meilės saulutę ir rožes, lelijas 
Prislėgtas miglų atgaivinsiu.

Nulenkit man ięvą, garbanę ievužę, 
Tylios jos šnekos paklausysiu;
Blaiviai jos žiedeliais aš savo širdužę, 
Nurimęs puikiai padabinsiu.

Užtraukit man dainą, auksinę dainelę, 
Su ja, ąš jaunystę papuošiu;
O žiemai atėjus į amžiną šąli 
Keliauti sykiu pasiruošiu.

— Klevo Lapas.

o o o

S

TROKŠTU

Amžinybės gaida susiūbuoti 
Ir tolių skridimą prikelti;
Nemarybės slapta pabučiuoti
Ir gylėjančią saulę skelti

Trokštu.

Te padangių siaubūnai grūmoja
Iš kerštu liepsnojančių bokštų;
Te erdvybių klajūnai žaibuoja,
Te sielą, bepročiai, perblokštų;
Bet gylėjančią saulę skelti

Trokštu’
L. Skabeika

i
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SAUŽUDYNĖS

Rašo Evandželinas

Pavasaris — savažūdynių se
zonas. Toksai posakis šiandien 
skamba Lietuvoje kauniečių lū
pose. Tikra tiesa: praeitas pa
vasaris tuo jau gerokai pasižy
mėjo, bet šis žada būti dar gau- 
singesnis — jau dabar galima 
prakaityti apie 15 nusižudymų; 
o dar kur galas?... Keista, nuo
stabu, vienkart griaudu ir gaila, 
kad žūva tiek jaunų gražių, 
vos .tik bręstančių jėgų. Kame 
gi tam priežastis ? — tai vis to
ji nelaiminga meilė. Del jos 
vargstama, nenuilstamai dirba
ma ir galų gale net gyvybės ne 
sigailima.

— Jei man gyventi nesiseka, 
tai kas man iš to gyvenimo! — 
drožia jaunuolis nė akių nenu
leisdamas.

Savažūdys

UŽKIMIMAS
■ paprastai paeina nuo peršali

mo. Bet kam reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki
mimas vartok

g

■
Severn’s 
Antisepsol

Tasai

■

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

Kainos 36c ir 50 centai. ■S s
Gaunamas paa jūsų aptiekorių.

Kiek nusižudo pasaulyje žmo 
nių del sunkios ekonominės pa
dėties, tai galima pirštais su
skaityti ; bet žudynių del to, kad 
daugelis gyvena tik jausmais, 
bet ne protu — tūkstančiai!

Pirmas dalykas, tai žmones 
neturi jokios moralės teisės išsi 
braukti save iš gyvųjų skai
čiaus, nes gyvena nevien iš sa
vęs ir nevien del savęs: kol jis 
užaugo ir sustiprėjo, juo rūpi
nosi visuomenė, ar tai asmeny 
tėvų, ar globėjų ar k. k.; jam su 
stiprėjus, visuomenė iš jo rei
kalauja atlyginimo.
— tai vagis, kuris pavogė ne 
nuo vieno kurio žmogaus, bet iš 
visuomenės, kurios skriaudos 
jau niekad neatlygins. Kokia 
baisi ir apverktina tų tėvų pa
dėtis, kurią sūnus nueina pana
šiais keliais. Augino jie sūnų, 
sergėjo, kaip savo akį stengėsi 
jį mokinti (kaimiečiai nei pu
sės nuošimčio nesudaro visų sa- 
važūdžių), traukė nuo savo bur
nos paskutinį geresnį kąsnį ir 
paskutinį centą jam atiduoda
mi, kad tik jis nematytų var
go; kad galėtų augti ir bujoti, 
kaip tas bijūnas rūpestingos 
lietuvaitės daržely; bet štai ne
dėkingas sūnus nepakelia “’sun
kios” gyvenimo naštos ir krin
ta nuo savo paties žiaurios ran
kos! Sunku įsivaizduoti tuomet 
tėvų padėtis — daugelis jų bai
gia savo senas dienas vietoj dė
kingo sūnaus globoje, šaltuose 
kapuose.

Būdamas vieną vasarą atosto 
gose, susirinkus su draugais į 
kambarį, užsiminiau apie sava- 
žūdynes, ir aš, juokaudamas,

išsitariau draugams: “kas to
kio nusižudyti? bene tai jau 
taip didelis daiktas!” Tuo tarpu 
ten esantis tėvelis apsipylė aša
romis ir galvą susiėmęs išėjo. 
Ir kiek vargo turėjau, kol pas
kiau jį įtikinau, kad tai išsita
riau nieko nemanydamas. Tai 
matot, kiek paveikia į tėvus tik 
žodis; o kiek gali paveikti pat
sai ivylkusis faktas?...

Nuo to, kaip matėme, mora
liai, daugiausia nukenčia tėvai, 
todėl jie tuo pirmiausia ir pri
valėtų rūpintis: reikia dar jau
nam sūnui ar dukteriai tinka
mai išauklėti valią, išauklėti at
sparumą, tiktai ne išdykumą ir 
ištižimą (auklėjimo būdus čia 
neminėsiu, nes tam yra prira
šyti ištisi tomai knygų). Vie
nok negalima pasisakyti: “Tė
vai manyje neišauklėjo valios 
tvirtumą, taigi 
venimo naštos 
nimas puošia 
tik tuos, kurie 
ti.

Nevienas karžygis, užgimęs 
nebuvo karžygiu, bet juo jis

aš negaliu gy- 
pakelti.” Gyve- 
laurų vainikais 
jį moka nugalė-

tapo tik kovų sūkuriuose. Men
kais didvyris ir menkas pasigy
rimas, kad štai del kokios ten 
panelės žavėjančių akučių, kad 
jos turės priklausyti kitam, o 
ne man — aš nusižudysiu. Gerb 
tinas ir brangintinas dalykas — 
ideale meilė, jos šventas gerbi
mas; bet tik tuomet, kuomet ji 
klesti tarp protaujančios pore
lės, o ne tarp kokių ten psi
chopatų. Jei jau kuris nors jau 
čiaisi tokiu silpnu esąs, tai ver
čiau neieškoti progos savo gy
vybei palaidoti.

Būkime, jaunuoliai, gyveni
mo karžygiais, o kovą mes tik-’ 
rai laimėsim ir priversime gy
venimą, kad jis mūsų, bet ne 
mes jo klausytumėm; gyvenkim 
vien protu ir juo tik vadovauki
mės, bet ne jausmais, kurie 
mumis daug kartų apvilia; jei 
ką nors norime daryti, tai pir
miau kiekvieną dalyką kritiš
kai apsyarstykime, o tik tuomet 
imkimės darbo.

Gana žaisti gyvybe! 
būna visų obalsis.

lai

BLAIVININKAI
Rašo Petras Kriukelis

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
r-

CIA TALPINAMA ŽINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IB ABELN-4 JUDRJIMĄ
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MASPETH, L. L. N. Y.
Maspetho augimas. Daug fabri

kų steigiasi, namai statosi.

f
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Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lasydamas ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskite šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

tuojauB, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų
. . nesvarių baltų Itipynėlių pirmų pasirodymą

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimų jūsų plaukų. 
Bonka 05c. aptiekese, arba už 75c. prisiunčiama stačiai iš dirbtuvės.

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

NAUJOS FOTOGRAFIJOS iŠ LIETUVOS
f*
<įį

«s
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PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ 
—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

13.
14.
15.
16.

17. Universitetas 
oficleriu grupe 
Prezidento Rūmai

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

36.
37.
38.
53.
54.
55.

--56.a os.

ES

1. Anykščių Bažnyčia
2. Anykščių Miestelis
3. Alytus — pakalnėn
4. Alytaus vidurgatvė
5. Birštonas
6. Daugai
7. Geležinio Vilko Pulkas
8. įgulos bažnyčia (Soboras) 

Kaune
9. Jurbarko

10. Jurbarko
11. Kėdainių
12. Kalvarijoj kermošius 

Karo Muzėjus Kaune 
Kauno stotis 
Kaunas Vasara
Kauno Soboras nuo Vytauto 
Kalno

Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos
20. Mickevičiaus namas Kaune
21. Merkinės Bažnyčia
22. Palanga — Birutės koplyčia 

Palangos Liurdas 
Pažaisliu Vienuolynas 
Seimo Rūmai
Simano Daukanto Kapas 
Susvės upė 
Šiaulėnai — tiltas 
Šiaulėnai — malūnas 
Šiaulėnų vidurys

31. Šiaulių stotis su lokomotivais
32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos
33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. Virbalio Gelžkelio stotis
35. Vėliuona.

Veliuonos Bažnyčia 
Vėliuona — prie upės 
Vilkijos miestelis
Dainos Diena (publika) 
Lietuvos Ministeriai
Šimkus ir kiti menininkai 
Meno mokykla 
Grinkiškis

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

61. Grinkiškio Bažnyčia
63. Pašušvės Bažnyčia
64. Baptai
66. Baptų Bažnyčia
69. Dainos Dieno (chorai)
71. Dotuavos bažnyčia
72. Bulbiakasis
76. Ukmergė (upė)
78. Ukmergės bažnyčia
79. Raguvos bažnyčia
80.
81.
83.
84.
86.
89.
91.

Raguva
Taujėnų bažnyčia
Seirijai
Alvito bažnyčia
Mariampolės bažnyčia 
Žeimiu bažnyčia 
Mariampolės Gimnazija

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

101.
102.
104.
107.
109.
110.
111.
113.
114.
117.
118.
119.
120.
121.
122. Vilkaviškio bažnyčia
123. Seiriju gatvė
124.
127.
128.
160.
165.

Tau jenai
Panevėžio rinkoj kermošius
Ukmergė
Virbaly škaplieminkai
Prienų bažnyčia
Prienai
Vilkaviškis
Joniškio Rinka
Joniškio bažnyčia
Garliavos bažnyčia
Liudvinavas
Alvitas (ežeras)
Krosnos bažnyčia
Saulės Mokykla Kaune

171.
180.

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

Panevėžio Bažnyčia 
Oriai vinlnkai.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y
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(Feljetonas)
žmonių kimšte prisikimšus 

blaivininkų salė; visi trokšta iš
girsti, kuo nusikalto tas balta
sis vandenėlis. Pirmininko dar 
nėra; salėje didelis klegėsis. 
Vyrai rūko pypkes ir kalbasi, 
kaip gerai šįmet užderėjo taba
kas. Moterys ginčiojasi vienos 
su kita, kuo geriau lesinti viš
tos, kad daugiau kiaušinių pa
dėtų. Jauni vyreliai flirtuoja su 
panelėmis ir kviečiasi vieni prie 
kitų ant “vakaruškų.”

— ššššš! pirmininkas ateina 
— suriko susirinkimo tvarky
tojas. Ant pagrindžių pasirodė 
didysis blaivininkas. Nedidelis 
išpūstu pilvu, mėlyna nosimi, it 
bačkelė su kamščiu.

žmonėms nutilus, pirminin- 
’ kas atsipūtė ir pradėjo kovą 
prieš vandenėlį.

— Brangūs klausytojai, šian
dien mes čia susirinkome degti
nei mirtį paskelbti. Tvarkyto
jau, žiūrėk tvarkos! ten rodos 
kampe šuo tupi.

— Atsiprašau1, ponas, tai ne 
šuo, bet moteries skara padėta.

— Tau velniai tą Mauškį! sa
kiau kad pusbutelio gana! (pa
šnibždomis suniūkė savo blaivy
bės sekretoriui). Taigi, mes su
sirinkome padaryti “kaput” deg 
tinei. Priešams mušti reikia gin 

' klų, o degtinei naikinti reikia pi 
nigų. Tvarkytojau! kodėl tavo 
tribūna pavirtus ant šono?

— Ponuliuk, labai tiesiai pa
dariau (tvarkytojas vienas sau: 
“Bala žino, kas jam šiandien 
matosi.”)

— Vyrai, pypkes iš dantų! -- 
1 suriko pirmininkas. — Reikia 
pinigų, nusipirksim didelę vė
liavą. Va tokią, tokią didelę, di
delę (tik jau norėjo rankomis 
parodyti, bet silpna galvelė su
sisuko, ir — kad virs nuo tri-

augštas, su amai 
nepanašus lietuvio 

į klausytojus keis-

paglostęs, pradėjo
norite būti ka-

— Tvarkytojau! kad tu kel
mu pavirstu,mei — tribūna par
virto.

— Ponuliuk, tamsta pats nu
virtai, tribūna stovi.

Vos-ne-vos pirmininkas užsi- 
repečkeno ant tribūnos, ir ati
davė balsą sekretoriui.

■ Sekretorius 
la barzdele, 
typuii, darė 
to įspūdžio.

Barzdelę
kalbėti: “Kas 
reiviais ir naikinti degtinę, duo
kite še po litą, o toliaus reikės 
ir po daugiau.” Išsiėmęs kny
gą iš an.čio pradėjo rašyti. Mo
terėlės litas po lito sukrovė ne
mažą krūvelę blaivybės reika
lams. Pirmininkas pasilenkė 
prie sekretoriaus ir pašnibždo
mis į ausį sako: “Būk tamsta 
gudrus, pasisapostyk už var
gą!” “Gerai, gerai, aš lito vie
toje pastatau dvidešimts cen
tų; sekretorius — ne durnas!” 
Ir štai du šimtai litų gulėjo ant 
stalo; knygoje taip buvo tei
singai užrašyta, kad nė vieno 
cento netrūko, — visa dviidešim 
tis litų.

Atsiremdamas tribūnos, pir
mininkas atsistojo, ir pridėjęs 
delną prie kaktos, pasakė: “A- 
čiu; šiandien susirinkimas už
baigtas.’-

Tvarkytojas pritarė: “Deo 
gratias.”

Du vadai blaivybės eina per 
miestą ir kalbasi: “Kažin kur 
čia galima skanesnės gauti?” 
“Aš žinau, ten pas Abramickį 
yra vyšniuvkos ir kminuvkos,” 
gyrėsi sekretorius savo žinoji
mu. “Šalta, pavargau, neprošalį 
būtų truputį sušilti” aimanavo 
pirmininkas. “Na, tai einame, 
ko čia dar žiūrėti; geriaus bus 
pareiti namo,

Apie šitą Brooklyno priemies
tį, “Daily Eagle” paduoda kele
tą įdomių faktų, apie augimą 
žmonių ir pramonių skaičiaus.Pa 
sirodo, kad ir Maspethas neatsi
lieka nuo kitų augančių New 
Yorko priemiesčių.

Senumo Maspethas turis jau 
netoli 283 metus. Pirmą kai
meli čia įsteigė kunigas Dough
ty kovo 26, 1642 metais ir pa
vadino jį iš indijonų kalbos Mes 
pat. Po to ta vieta buvo vadi
nama Newtown, bet tas vardas 
su laiku dingo ir vėl pradėta va 
dinti tą vietą Maspethu. Dabar 
Maspethas apima kokius 2,000 
akrų žemės. Iš vienos pusės su
siduria su Blissville, o iš kitos 
su Cypress Hills.

Upė Newtown Creek teikia 
puikios progos steigti fabrikus 
ir ta proga pasinaudojo šimtai 
pramonių. Yra žmonių, kurie 
pamena, kad ta upė čia buvo 
pridariusi daug pelkių, balų 
“dumpių,” ir kad pačiame Mas- 
pethe 'būdavo centras įvairių 
peštukų, jonvaikių, lošikų ir tt. 
Dabar jau kitaip:

Pelkės nusausintos, ir visur 
įvesta tvarka.

Lenkai čia turi pusės miliono 
vertės bažnyčią šv. Stanislovo, 
o lietuviai
Yra episkopailų parapija, meto
distų, liuterų ir žydų. Dvi pra
dinės mokyklos gali mokinti a- 
pie 3,000 vaikų.

Teatrų esama trys. Iš svar
biausių fabrikų galima sumi
nėti: Bohack vėrauzė ir grosc- 
rių išdarbi ja; Catingo virvių fa 
brikas, keletas medžio fabrikų, 
geležies; yra chemikalų šapa, 
molio ir indų fabrikas, ir kiti. 
Fabriku nevalia statyti i rytus 
nuo Broad St.

Išviso gyventojų, sakoma, es
ama dabar apie 50,000. Tarp jų 
apie pora tūkstančių lietuvių, 
kurių ne vienas turi turi nuosa
vus namus. Yra įžymus būrys 
ir lietuviškų biznierių, keletas 
lietuviškų draugijų.

tra, po vadovyste J. Jurčuko- 
nio; P. Vyčas solo, tenoras — 
labai dailiai padainavo italų dai
ną ir lietuviškai; p-lės M. ir K. 
Vilai nskaitės dainavo duetą, ma 
Joniais balsais. Po tam sekė ma
ža pertrauka. Tame tarpe p. J. 
Grinius sakė trumpą aiškinimą, 
ką reiškia menas, daina ir mu
zika ir kokią 'turi svarbą sau ir 
tautai.

Toliaus dainavo “Dainos” 
Choras; sudainavo neblogiau
siai; tiktai gaila, kad vyrų vi
sai mažai. Potam sekė orkestrą 
po vadovyste p. Sutkaičio, kuri 
publikai labai patiko; dar buvo 
kornetų duetas — Petkūno ir 
Pociaus, labai išsilavinę kome- 
tįstai, kurie publikai labai pa
tiko ir sužadino jausmus.

Geistina, kad būtų tankiau to 
kių vakarėlių. Senas Diedas

WILKES-BARRE, PA

Didelis
Balius

— rengia —

“VIENYBĖS” DRAUGAI
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Pateliuno Salėje
53 Band Street, 

(kampas Stanton

Wilkes-Barre,
Pradžia 7:30 vi

st.
Pa.

švento Kryžiaus.

BAYONNE, N. J.
Aliejaus darbininkai nori 

nių atostogų
ilges

Tide Water ir Standard Oil 
dirbtuvių aliejaus darbininkai 
pareikalavo duoti Į metus dvi 
savaiti atostogų (ligšioiei gau
davo vieną savaitę). Kompani
jų atstovai del šito tariasi su 
darbininkais.

Iš kitų atsitikimų, teko girdė
ti dirbtuvėje juoką, kad du lie-

traukė už ran-jituvju buvę užpulti... dviejų juo-
“ . . , , kovės sekretorius pirmininką.bunos, kad net keturias bobules i X>1J . , v ,.VT

parmušė.

CUNARti
I LIETUVA

(per Angliji},) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nią laivakorčių

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

Pridėjus Taksą

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas subata. Keleiviai ncpil iečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymą. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tą ar j

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

šilta, jauku, sėdėti už žydiško 
stalo, per kurį liejasi saldi degti 
nėlč. “Gana, sekretoriau, bus 
perdaug — nepareisime namo,” 
draudė pirmininkas, užsakant 
naujos degtinės. “Ko čia žiūrė
si! šimtas aštuonesdešimts litų, 
kaip rasta. Gerkim lig pakau
šio, ponas pirmininke; kaip 
tuos pragersime, vėl šauksime 
susirinkimą”, kalbėjo sekreto
rius.

Vėlus buvo vakaras, kai du 
draugai, girdamies savo apšvie- 
ta ir inteligentiškumu apleido 
Abiromickio kiemą. Truputį pa
ėję, nutarė nebeiti namo, bet 
apgraibę rankomis minkštą vie
tą, atsigulė.

Kada saulutė patekėjo, jie pa 
matė, kad guli ne minkštoje 
vietoje, bet kalėjime po ardais. 
Ir kai gerai išsimiegojo, už bu
tą užmokėjo šimtą litų. O savo 
pasiteisinimui pranešė, kad 
jiems bedieviai prievarta degti
nės pripylė gerklėse.

dukių. Tai buvę ant E. 19th, ne 
toli, kur bolševikai turi savo 
lizdą. Tiedu lietuviai eina ir 
juodukės pastoję kelią. Tie per
sigandę, paleidę į darbą kojas 
ir gerklę. Tuomet ir juodukės 
dingę.

Tai laikai, kad nigerkos būtų 
būtų “nugvaltavoję” vyrus!...

• Kraštukas.

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas

Vasario 1 d. Lietuvių Muzi
kos svetainėj, “Dainos” dramos 
ratelis surengė koncertą veltui.

Tikslas buvo Sukelti energi
ją jaunimui, kad jis netrintų 
gatvių kampus, bet imtus nau
dingesnio darbo, dėtus prie dai
nos ir veiktų dailės srityje; nes 
mūsų jaunimas visai paliko vė
jo blaškomas; negana to, kad 
patys nieko neveikia, bet dar 
ir kitus atkalbina.

Koncerto programa buvo ilga 
ir įdomi: Vaikų styginė orkes-

POTTSVILLE, PA.

SLA. Apskričio suvažiaviman 
įsimaišė komunistu raugo

—o—
Vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami at
silankyti. Įžanga: vy- 

i rams 35c., moterims 
25c., vaikam 10c.

vę mažiau areštuota Wilkes- 
Barre.

Viso buvo areštuota 5,970; 
sumokėjo $33,258.47 baudos. Vy 
rų buvo 5,640, moterų 330; vi
so 5,970. Autovežimų nelaimių 
pavojingų buvo 7; kitokių pavo
jingų sužeidimų buvo 15; taip 
au/to'vežimais buvo sužeidimų 
314; penki paprasti sužeidimai 
ir keturi buvo saužūdžiai.

Areštuotų visokių žmonių 
buvo 2224, daugiausia tarpe 22 
iki 40 metų amžiaus; nevedusių

Sausio 25 d. čia įvyko 1-mo 
SLA. apskričio 22-ras suvažia
vimas, kuris pradėta su dainelių 
programų. Išpildė 2 Minersvil- 
lės “chorai:” mažiukų ir didelių 
merginų. Iš jų buvo solistų, due 
tų ir kvartetų. Pranaitienė- gra 
žiai padainavo: “Ten kur ang
lių kalnai styro.” Gerai pade
klamavo mažos mergaitės porą 
lustelių. Reikia pasakyti, dides
nė dainelių dalis atsižymėjo 
“smoku,” “kovosim.” Ir dar del 
geresnio užsigardavimo mažu-,
čiai užtraukė jauną (ar naują) i^uvo 3,558, o vedusių tik 2,412. 
marsalietę. Visus dainininkus 'Pinigų pas areštuotus rasta $15, 
publikai perstatįnėjo apskr. se
kretorius K. Arminas. Jis, ma
tyt, yra nusiduodančiu daug 
apie “viską žinąs,” kad ir prie 
muzikos turi pretenzijų. Taip 
išsireiškiu dėlto, kad jis persta
tė vieną numerių programo: —■ 
“dabar padainuos merginų kvar 
tetas.” Išeina 4 merginos ir 
traukia dviem balsais (soprano 
ir alto): “Sopinsiu dainužę iš 
meilės balsų.” Tai M. Petraus-1 numeris — 375; rusų — 205 
ko veikalas, sutaisytas solo ar lietuvių 148, o italų 126. 
duetui. Na, o naujos gadynės ■ -
“mokslinčiai” tą veikalą padarė buvo taip: autovežimų 1,846 ku 
“kvartetui”, todėl, kad 4 mer- peržengė važiuotės taisyk- 
ginos dainuoja! Užsibaigus dai
noms, A. Saukevičius (delega
tas) atsistojęs paprašo daininin 
kų pagiedoti Lietuvos Hymną.

Perstatytojas, K. Arminas, 
pasijuto ne savo čebatuose ir 

išspaudė iš savo lū- 
dar, neišsilavinom.” 
galima buvo supras- 
Lietuvos Hymno to- 

apskr. šuva-

782.37. Pamestų ir pavogtų bu
vo $42,210; sugrąžinta yra $33, 
485; nerasta savininkų $8,725. 
Skundų policijon buvo 620.

Autovežimų pavogta buvo 
295; surastų 291, nerastų tik 
keturi. Dviračių pavogta 161; 
surasta 97, nerasta 64.

Pagal tautystę buvo areštų 
šiaip: amerikonų buvo daugiau
sia — 4,640; lenkų buvo ant-

Prasikaltimų pagal areštus

šiaip taip 
pų: “dar, 
Iš visa-ko 
ti, kad be
kiems “chorams 
žiavimuose nebus vietos ateity, 
mes delegatai kreiva akim į tai 
žiūrėjo. <

Iš svarbesnių apskr. atstovų 
'tarimo, tai skyrimas dovanų 
kuopų organizatoriams už ma
žiukų vaikučių prirašymą prie 
SLA. S. Gegužis atatinkamu 
pasakė prakalbą į susirinkusius. 
Matėsi, kad delegatai buvo pa
tenkinti prezidento kalba ir gė
rėjosi jį pamatę po sunkios ope
racijos sveiką grįžusį.

Vienas delegatų, S. Bulota, 
užsiminė apie Reales Mariampo
lės Gimnazijos sunkią padėtį, 
pasiūlydamas sudėti po kiek tos 
įstaigos parėmimui. Tuoj ir su
mesta $18.10. Prie to A. šauke- 
vičiui įnešus, iš Apskr. iždo dar 
pridėta $10. Pinigus pasiūs J. 
Staniškis apskr. ižd., F. Bortke- 
vičienės vardu, Kaune.
I Plauš.

lies, antra buvo tai girtybė, kur 
Ibuvo areštų 1,350.

Pernai buvo dusyk daugiau 
areštų už 1923 metus. Autove
žimų daugiausia pavagia vai
kėzai “pasivažinėti,”, kas vis? 
tiek yra vagystė.

žmogžudysčių Wilkes-Barre 
nebuvo visai; buvo užpuolimų ir 
atėmimų pinigų iš keleto mo
terų. Du namų plėšikai pagauti 
ir turi savo bausmes atlikti ka
lėjime ilgus metus: vienas len
kas, Walter Barkowski, ir ki
tas amerikonas — Harry Simp
son. Nieniu Jonas.

Tėvynės liga nesirgto, 
Lalv&kortę išsipilk, — 
čia 4“Vienybė” jums padės 
Ir maloniai palydės.

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

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

A. M. 
P. M. 
P. M. 

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

WILKES BARRE, PA.
Lietuvių buvo mažiau areštuota

Chief of Police M. Brown, iš
duodamas savo metinį raportą, 
parodo, kad pernai lietuvių bu k

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SŪNŪS

Patyrę, LalsniuotI Graveriai ir 
Balaamuotojal

Paraamdome automobilius viso
kiems reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca St., 
Tel. Plaza 1350 Baltimore, Md.
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MECINIS RAPORTAS

54-tas kriaučių skvrius ūžtom 
dė NeLaisvę.

Minėtame kriaučių skyriuje 
buvo įsivaisius “tamsinimo Ii-

Jokūbo Didžiojo.
Tarkos Klebonui

Wyomingo Klonis 
. Pan šanoviias Biskupe: 
, . Cion prisiunciu savo 
raportą. Raportas mano,

mecini 
iš dzi- 

dzesnėsė dalies, religiško pobū
džio; ir jeigu vascius atrasi ku
rni trūkumus, tai žinok, jog aš 
dauginus nebeatmenu.

1. Vienas džievobaimingas kle 
bonas išporino pamokslu, apie 
gerybas, kurias prisiuncė ponas 
Dzievas Romos papai, ir kurias 
Romos papa suteiks tiems vi
siems vierniems, kurie atlankys 
Romą 1925 pašvęstuose metuo
se. Dabar po šiam pranešimui 
Wyomingo klonio maldzininkai 
rengia ekspediciją. Turi užčerte- 
ravę eroplenu, Nojaus arkos m.o 
delio. Prie ekspedicijos gali pri- 
sidėci Nau Yorko ir kitų apy
linkių maldzininkai. Iškascius 
padzengsianci krikščioniškai de
mokratiška Lietuvos valdžia.

2. Wyomingo klonio decizijos
U *

biskupas airis išleido lietuviams 
klebonams parėdzimų ir ukozų - 
neląikici klebonijose jaunų gas- 
padziniu; priešingai pasielgus 
turės mokėci pagalvį; nuo kiek
vieno parapijono, po vienų to- 
lierį. Klebonai tučtuojaus su- 
kviecė suvažiavimu, ir vienu bal 
šiai nutarė, znočinasi, parapi
jomis iš anksto dėkuoci. Bisku- 
pas gavis mizernu parapijonu

’ skaitlini isicikrino, jog visi lietu 
viai klebonai badauja.

3. Vienas labdaringas klebo
nas, bešelpdamas našles ir naš-

laices, pristūmė parapijų prie 
sienos, ir del to visi parapijo- 

I nai usikabino ant savo pečiu 
po desimtokį.

4. Viena cikėjimiška draugija 
priešai Dzievo valiu apleido baž 
nyciu, ir dabar Dzievas draugi
jų nubaudzė: du kartu nakcies 
laiku sulaužė draugijos užrakcį.

5. Probascius Tauras, nuo 
“NeLaisvės” parapijos misijo- 
nierius čion užcvirciho, jog ta- 
voršeius Leninas cikrai prisi
kels iš numirusių. Cik ne po tri- 
jti dzienu, bet po trijų metu, ir 
pasiredzyš dvidešimts treciai ko 
muni'stu parakvijoj. Tai pacyrę 
Wyomingo klonio negyvėliu dr- 
jos direktoriai, užkviecė tavorš- 
ciu Leniną į Prezidentus.

6. Wyoming klonio ‘komunis
tu parakvija padarė šcyru prie
žadu persikeilci ant mėnulio. Sa
ko ty gera dzirva. Čion mat įsi
gyveno biblistai ir visus komu
nistu parapijoniš percikrino, 
kad 1925 m. nevienas komunis
tas nemirs.

7. Sepcyni drąsuoliai mizeYo- 
kai usinorėjo išcyscyci visu 
munšainiu ir nei iš šio nei iš to 
atidavė Dzievui dušį.

Prie šio reikalo noriu pride
ri vasriui paklausimu: kadangi 
mizerokai išgėrė munšaini ant 
burgo, ir prietam jie persikėlėj 
į anų svietu be jokio pašlovini
mo, tai ku su jais padarys šven
tas Petras Ar jiems įduos koki 
kambarį, ar paliks visai be pa
stogės. Už atsakymu tariu vas
riui nuo kalno clzėkui.

Vasciaus mažas tarnas,
Jok u bas Dz i d zysa i.

Ta liga taip apšvietė darbi
ninkus, kad jie padirbo “išvaly
mo ratus,” j kuriuos sukrovė 
visus ligonius ir išvežė ant vieš
kelio į Maskvą vedančio.

What next? šlavikojnus

TARK AINI AI
Kartais ir ligonis nuspėja 

vo ligą be jokio gydytojo 
gali bos.

sa-
pa-

Leninas-Uljanov Sėdi Li-

“NcLaisvė” savo nr. 24 Įdėjo 
Lenino paveikslą, o apačioje se
kanti prisegė parašą:

“N
goniii Kėdėj.’’

Mes senai'sakėm, kad Rusijos 
komunistai yra laikini dvasiški 
ligoniai. Mes visi žinojom, kad 
Leninas buvo šitų ligonių Įkel
tas i jų Papo® kėdę. Tik dabar 
komunistai tinkamai nusprendė, 
kad “Leninas sėdėjo ligonių kė
dėje.”

rr -

Apsaugok Xvolkatf
.-. .’į— I I

SANYKIT
Prof 11 aktai vyrami, 
“geriausia apsauga 

po užsikrėtimo.
Didelė triūbolč 35c. 
(Ttirba (4’s) *1.

Vlaoae aptlekoae ar 
8an-Y-ĮĮĮat Dept. A. 

82 Beekman St.
Now York 

Prašyk aprašymų

PU1L®J8 
UŽDEGI-

sų mokyklų. Mokykla atdara

STEBUKLAI ŠIŲ METŲ
PRADŽIOJE

Sausio mėnesiu įvyko visa ei
lė sekamų stebūklų:

Trockis užtemdė Rusiją’.
Rusija užtemdė Trockį.
Mėnulis užtemdė saulę.
NeLaisvė užtemdė kriaučių 

54 skyrių.

Automobiliu ir Traktorių Amato
goriausiai įrengtojo mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrą ir važia
vimą. Pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglu kalbom - veda visiem 
žinomas ir per'15-ką metų prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVICIUS
garantuojame laisiiį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mė
nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nodėliomis 

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

navaa
„ AR SERGATE, SILPNI 

ar KENČIATE?
Gydomo yisas aštrias, kroniškas VYRŲ, MOTE

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

praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbačio ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

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

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

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

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyze su W&I- 
lennano tyrimu ir mikroskopo ekzamiuaci- 
ja. Tikras atspėjimai ir gydymas,

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York Olty 
(tarpo 4th Avė. ir Irving Place) 
.Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

OSVALDAS KIBURIS

i

yra geriausia Eait Now Yorke, kurioje kiekvienas ras skanina valgius, 
užkandžius ir draugišką užčjimų. Prašome nepamiršti atailankytl pas —

O S V A L I
8M GLENMOBE AVENUE,

(East New York)
BROOKLYN, N. 1

Tol. Cypreaa 3980
,n’ffr?rlcgmmismr.-ffigr,,Į'gs

.. . J

NENORI
(Iš laiško V. Meškėnui, 

Scranton, Pa.)

JUOKIS
KAD IR

Areštavo Dr. Stasi 
Matulaitį Lietuvoje

VASARIO (EEB.) 7 D., 1925
' ■TT

‘ ♦

= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ ■
Geriau leisk kūdikiui v(erl<Ų, negu pripildyti jj su nurkoUAkitis nuodais, 

kad “apmalšinti” jo Gpuir.iYfu Ij^eirjinM . ni/<i, netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jum truputį

Galėjo būt dar blogiau
Teatre eina vaidinimas ope

ros. Vienas žmogus, atsigryžęs 
į kitą, šiurkščiai sako:

— Ei, žiūrėk ką padarei — 
užsisėdai mano šilkinę skrybė
lę! Amžinai sugadinta...

Tas kitąs apžiūrėjo. Ištikro, 
skrybėlė buvo panaši į blyną.

— Atsiprašau, labai man gai
la. Bet galėjo būti dar‘blogiau.

— Kaip gi blogiau be gali bū
ti?

— Aš galėjau atsisėsti 
ant savo skrybėlės.

pats

—o—
Trockio “Milžtuvė,” paminėda 

ma buvusį saulės užtemimą, kon 
statuoja faktą, (kad kaip tik tuo 
laiku Brook lyno siuvėjų Apsigy
nimo Sąjunga ir pačią “Milžtu
vę” apvožusi. Ji apgailauja tokį 
atsitikimą ir sako, kad ir pati 
Gamta jau pradėjusi daryti kon 
spiracijas su buržujais prieš siu 
vėjų karvutės melžė jus.

Tikra nelaimė su ta pasenu
sia boba, buržuazine Gamta!

—o—
Daktaras Vaikštūnas vėl pa

sibalnojo savo juodąjį arklį joti 
į karą. Jo priešas, pasirodo, esąs 
tas pats senas nevidonas — 
SLA. Pildomoji Taryba, kurios 
šeimynon jokiu būdu neįsiperša 
Dr. Vaikštūnas.

Girdėtis, kad šitą gręsiantį 
karą paėmė savo domėn šventa- 
kuprių Vietų Suieškojimui Ly
ga. Kaip praneša šios garbingos 
Lygos prezidentas, ponas Bona
ventūras Blauzdakaulevičiaus- 
kis, esąs šios Lygos dienotvar- 
kėn įneštas pasiūlymas — su
teikti D-rui Vaikštūnui vieta 
prie SLA. Pildomosios Tarybos 
nors posėdžių clženitorium.

Autoriai šito sumanymo sa
ką:. “Juk del šitokių menknie
kių negalima leisti iškilti civi
liam karui tarpe D-ro Vaikštū- 
no ir senio Susivienijimo!’’

Yla.

šios gadynės motina
Poniutė (susitikusi mergytę 

miesto sode): Ak tai gražus esi 
kūdikėlis! Tikrai kaip mano E- 
rikiutė. Visai panaši į ją!

Mergytė: Nagi, mamute 
esu tavo Erikiutė!

KAIP TIK PRIEŠ IN (J AI

ii“

PIKNIKO DAINA

Iš šalies, šalies didvyrių, 
Kur tek’ Nemunas tarp girių, — 
Nuo nelaimių ir vargų, 
Su važiavom daug draugų, 
Del gausingųjų darbų.

Mes toli čia nuo Tėvynės, 
Išsigersime degtinės, 
Ir šalyje ^svetimoj, 
Uždainuosim linksmą dainą, 
Kaip dainavom Lietuvoj.

Pirmas stiklas už mus tautą, 
Gražią, laisvą, iškovotą;
Antras bus už tuos draugus, 
Kurie vijo lauk priešus 
Su durtuvais per šilus.

Ir už tuos dar gersme visą, 
Kur paskelbti laisvę drįso, — 
Ir už tuos stikliukas bus, 
Kur gelbėjo mūs Tėvynę, 
Pirkdami Laisvės bonus.

Mes atminsim savo šalį, 
Seną močią ir tėveli, 
Savo brolius, seseris, 
Su kuriais mes siautėm vis, 
Ganėm kiaules ir avis.

Kaip merginos audė drobes, 
Kaip darže mes rovėm ropes; 
Lakstėm krūmus, kalnelius, 
Laužėme alksnių auglius, 
Kūrėm laužus didelius.

Vaikom karves po pūdymą, 
Erzinome 'kerdžių Šimą; v 
Kaip i griščius ėjom šokt, 
Ar lauke palikę arklius 
pjom naktį kručkų vogt.

Andrius Gudelis.

Užrašykit
“Vienybę”

Savo Giminėms
Lietuvoje.

■ L

Korėjiečių patarlė sako: — 
“Tas, kuris nori pasidžiaugti 
valgiais, neturi žiūrėti per vir
tuvės sieną.” Ta patarlė, po 
teisybių, tinka netik tolimoje 
Korėjoje, kaimynui Japonijos ir 
Kinijos, bet taipgi čia Ameri
koje. Yra 'daugelis virtuvių ko
teliuose, šaltakošės gamyklose, 
ir tt. kur Korėjiečių patarlė 
geriausias patarimas. Bet kiek 

rviena taisyklė turi išimčių. Jo
seph Triner Kompanijos fabri
kas Chicago yra pavyzdi s šva
rumo. Mes užprašome jus atsi
lankyti ten, dėlto, kad pamatę 
jūs džiaugsitės Trinerio Karčiu 
Vynu. Suprantama, tas aišku. 
Trinerio Kartus V,ynas, garsi 
gyduolė del menko apetito, už
kietėjimo, galvos skaudulių, ga- 
zų, išpūtimų, ir tt. turi savo 
pagrinde raudoną vyną, o vynas 
švelnesnis už pieną, reikalauja 
griežčiausio švarumo fabrike ir 
(bonkose. Pabandykite taipgi 
Trinerio Linimentą deUrauma- 
itizmo, neuralgijos, štai nesenas 
laiškas: “Revloc, Pa. Sausio 
16, 1925. Man skaudėjo ranką, 
■negalėjau pakrutinti. Dabar, 
pradėjus vartoti Trinerio Lini
mentą, geriau. Atsiūskite dar 
dvi bonkas. Stanley Ofbin.” Jei 
aptiekorius jūsų kaimynystoje 
neturi to, rašykite į Joseph 
Triner Company, Chicago, Ill.

Mariampolė. — Sausio 15. — 
Pas mus šis-tas naujo. Užva
kar, klausau, žmonės kalba, kad 
buvo didelė medžioklė. Išei'nu 
gatvėn, ugi žiūriu — didelis bū
rys ties policija; žmonių — 
daugiausiai tai tokių lakūdrų 
žydukų ir šiaip mūs žmonių. 
Klausiu: kas tokio? Bobelė’sa
ko: “žydų karalių areštavo.” 
Prieinu arčiau, ogi žiūrau, kad 

” ' ■ 1 , tai daktaras Stasys Matulaitis 
ir daugybę (apie puskapį) ko
munistų, — visi toki, kaip žmo
nės sako — “peiliniai.” Paskui 
Dr. Matulaitį atvežė ir skrynią 
rankinių granatų ir daug viso
kių komunistų lapelių.

Sausio 12 d. vakare, nuo 12 
valandos, visoje Lietuvoj viena 
valanda visus komunistus suė
mė. Prasti policistai nežinojo, 
kur jie eis ir ką darys (nes ne- 

būtų pranešę komunis- 
taigi policistai turėjo 

vai. sėdėt polici- 
neit. Išmušus 12 

juos į grupes ir 
į komunistų me-

Jonas

tyriauuio, saldaus-skonio, tikro viduriu paUuouuotojo. Jame nčra svaigalų. 
Nėra uarkotiSkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iŠ daržovių išsunkti, kini pagelbsti ’ nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
diegliu, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda H.imbiuo—tišc. už bunka, 
arba pasiųskite tie'iai j lahorabiri]:).

F. AD. RICHTER & CO.
' 104-11-1 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

KAINOS PIGIAUSIOS

Kokie tik legališki poperiai ar 
dokumentai reikią užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviernaatjs, pirkimo bilos, liu
dijimai, certifikatai, vekseliai

f""’1 ...... . '■■■Km.......—

HOT ABIJ UM 
(Rejentac)

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

Darbo Drapandms

Vyrams, Berniukams, Mergaitėms

2

Tel. Greenpoint 5762

J. MAŠINAUSKAS ’
— ir —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

Marškiniame, Kelnėms, Gvėra ližėms, Cevery- 
knms, Pirštinėms, Pančekoms ir Reinkojams

Tikra Lietuviška Duona
kurių kepa

„Garsas” Keptuve
(Seniausia įstaiga)

Kepa duonų ii ruginių miltų. 
Taipgi kepame keiksus, vestu
vėms ir kitiems pokiliams. Vi
suomet kreipkitės su užsakymais 
prie „Garsai’’ keptuvė. Siunčia
me duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICB
A. SHRUPSKIfl 

(Savininkai) '
109 Redford Ave.,

Brooklyn, N. Y. Tel. G’»’t. 2R7S

The Army and Navy Store
259 GRAND STREET

Kampas Roebling St., Brooklyn, N. Y.

ATEIKIT PIRKTI PAS MUS
ri jp

PBEK r.S GERIAUSIOSI

r

kurie 
tams) ;
nuo 9 iki 12 
joj ir niekur 
vai. išdalino 
tuomet išėjo 
džii klę.

-

te

t

PUIKUS CEVERYKAI!
‘ PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą
Tinkamų čeverykij 
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite

£
į
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HS. POCIŪNAS
127 Grand St. Brooklyn, N. Y.|j

Kampas Berry Street

_ __ malevojame visokios rūšies paveikslus; pa
darome didelius ir atnaujiname senus. Darbų atliekame už ma 
žų kalnų. Ant pareikalavimų einamo į namus, kaip tai del: 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turėti geresnės rflšies 
veikslų, reikale kreipkitės pas mus šiuo adresus —-

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

Fotografuojame ir

f
,C*

■/

Ranka Ranką 
Mazgoja

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

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokę po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų išsiunčiam Ci
garus visur po Ameriką į ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

J. and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuvė 
DIVISION AVENUE 

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

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

Telephone 7867 MainTel. 2320 Greenpolnt f

Juozas Garšva 
■v . ' ■ , ■■■■ < ■

Mano litui* gerai atlieka sekančius darbus: idbalsamaoja ir Laidoja mirusiai ant visokių 
kapinių. Pakrabaa laraoMla nuo paprasčiausių iki praktlnlaasly. Parsamdo karietas lai- ' 
dotuvčiiiE, veselljome, krikįtynoms ir kitiems pasivažinėjimams.

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti
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DIDELE PERMAINA PO 10 METU PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TARPE DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Pristatom į visas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai
[ofo!ofo!o:o.o:o:6b:o:o;b:o':o:0!o:o:o:o:oto!<
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231 Bedford Ave, ofisai: 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK 
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VIENA Iš DARBŠČIAUSIU metai atgal. Reikia pasakyti.
AMERIKOS MOTERŲ kad Amerikos Moterys politiko-

V E N E

sąlygas ir visur kvietė moteris rūbų komisija jau vėl suran-kio-į “gosudarstvenij političeskij ot-
• .1 _ .1 • v • . ...... .iĮ darbą, į apšvietą. . , .

Apsigyvenusi San Francisco, 
mirus pirmam jos. vyrui 
Chapman, turėjo pergy- 
kritiškus laikus, nes mo
tais laikais būdama pro-

Itišo .J. Mikclainienė
; ' - į , f

Tarpe darbuotoju Amerikos 
moterų, daugiausia triūso padė
jus pakėlime klausimo viešame 
moterų gyvenime, tai Mps. 
Chapman Ca.tt. Buvusiame mo
tern suvažiavime Washingtone 
ji pirmininkavo konvencijoje, 
kur buvo svarstoma būdai pa-

ję yra pažengę labai toli, nes 
jau turime porą gubernatorių 
moterų. N. Y. Valstijos sekre
torę ir daugybę kitų svarbių 
vietų, kurias moterys užima; 
nors vyrai to ir labai neapken
čia, bet ką padarysi; kad jau to 
k i laikai virto!

Mrs. Catt vos 16 metų būda
ma Įstojo Iowa valstijos kole- 
gijon ir ketverių metų laiku

naikinimo karų ir jų baisiųjų pa baigė mokslą; prie to, per tre- 
sekmių. • jus metus užsidirbdama mokslo

Šioji moteris pašventė visą 
gyvenimą švietime moterų ir 
Kovojo už teises prigulinčias 
moterims. Per paskutinius 40 
metų klabeno lygių teisių balsa
vimui, kas pagaliau Įvyko šeši

lėšas atliekamu laiku tarnauda
ma kolegijos knygyne.

Baigusi ši mokslą, studijavo 
į teisių. Vėliaus apkeliavo visą 
: Ameriką, taipgi ir visą pasauli, 
'studijuodama moterų gyvenimo

RODYKLĖ NO. .38f . tA(

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoj^ visados trokšta gauti patari- 
į ,ud pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei

mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus įdomūs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
A r žinot, kad tomatei reikia nuo

lat saulės šviesos, kad turėtu skaistis] 
spalvą ir gardu skoni? Tai yra inaistiu 
ga ir skani daržovė valgymui. Tomiitės 
p.ai-idiioda daugeliu būdą, šviežios, dė
žėse, e'liili soše, catchup, ir kr. Kuo
met naudojai dėžės tomates, jeigu ju 
skonis užgautas dėžės, dadėk kelis bry 
žius pjaustyto svogūno j tomates ka
da jas virsi. Sekantis receptas, pigus 
bet skanus, yra vienas kuri reikia ga
minti bent pora sykiu savaitėje.

Tomačių šutinis
2 puodukai evaporated pieno 
Pustrečio puoduko dėžiniu tomačiu 
1 puskvortė karšto vandens 
1 vidutiniško didumo svogūnas, su- 

. pjaustytas plonai
1 šaukštukas sviesto ar pavaduo- 
t tojo
4 šaukštai’ miltu

. 2 šaukštai cukraus 
it’ šaukštukai druskos 
Trysčvi'rtys šaukštuko pipiru 
(žvortiš šaukštuko sodos

.'B su vandeniu kepti kiekiai, skelti. 

. Siitrirpyk sviestą viršutinėj dalyje 
dubaltavo virdulio, dadėk svogūną ir 
vjrk lėtai iki pageltonuos, apie pen
kias iki aštuoniu minutų. Pilk pieną ir 
vąndenĮ, uždėk -ant žemutines dalies 
dubaltavo virdulio ir užvirirfk. Su- 
ninišyk miltus, druską ir pipirus su 
gana .Šalto vandens, kad būtu tninkšta 
košelė; įmaišyk Į pieną ir virk apie 
15 minutą nuolat maišant. Sušildyk 
tomates su cukrum; kada virsi dn- 
dūk sodą ir supilk sutirštėjusį pieną. 
Duodant j stalą, pridek ant viršaus 
kiekį,' kurį reikia pirma pamirkyt šil
tam vandenyje.

Virtuvės Reikaluose
Vaisią košės daromos iš džiovintu 

vaisią gerinu užsilaikys ir nepasidarys 
landžios.

Linoleumą tiesiant ant virtuvės 
grindą reikia sueementuot vietoj vi
nutėmis kalti. Tas laikys ilgiau ir bus 
patogiau vaikščioti po ji.

I'askonink minkštąjį (sponge) py
ragą su biskiu šokolado. Sutarpyk šo
koladą piene ir ataušink pirm naudo
ti:! nt.

Gerinu įsidėt j ledu šėpą po šmo
to ledo kasdien negu už.pildyt jį du
syk savaitėje dideliais šmotais.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašaliniimii vandens plėtmu nuo si

dabro <lai ktu, užtepk košele daryta iš 
kreidos ir aihmonijos. Kada tas miši
nio .sudžius, nutrink jį minkštu šepe
čiu ir nušveisk su chamois.

Išvalymui drapaną suplėtinuotą ka
va ar ki.kouj, pamerk jas j šaltą bo
rai; so kartdenj.

Nuvalymui palivuotu vietą, mazgok 
tyru vandeniu naudojant biskį muilo 
arba šveičiamo pauderio.

Kad lovos užtiesalai nenustotą sa
vo baltumo, pamerk' juos į vandenį 
per naktį, dadėjus vandenin biskį bo
ra k so.

Grožės Patarimai 
lleguliaris užžiurėjimas dantų turi 

tiesioginę įtaką ant grožės, sveikatos, 
laimės ir atsakantumo biznyje ir so
cialiam gyvenime. Reik pasirinkt mai
stus. kurie reikia kramtyti kad dantis 
turėtą darbo ir būtu stipresni, 'rinka
mi valgiai neduos dantų skaudėjimą 
arba prakiurimą ir mažai reiks lan
kytis pas dantistą. Tinkamas užžiū- 
rėjimas dantų yra no tik geros švaros 
paprotis, kuris padaro burnoj geresni 
jausmą, bet tas taipgi saugoja nuo 
skausmu. Daliniai sukramtytas mais
tas užverčia skilvį ir yra priežascia 
nevirškinimo ir daugelio ligą. Užleidi
mas dantų šveitimo yra kenkimas sa
vo grožei ir sveikatai.

* ir 
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Ypatiška Sveikata
Yra pasaka apie žmogų, kuris nu

ėję, į karvių tvartą ir rado tris vyrus 
melžiančius. Jis paklausė kožno ką 
jie daro ir gavo kitokius atsakymus. 
Pirmas atsakė: “Aš melžiu karvę.“ 
Antras atsakė: “Aš uždirbu po $1,50 
į dieną.“ Ketvirtas atsakė: “Aš au
ginu gražią karvių bandą.“ Jei pa
klaustume to paties klausimo trijų mo
tiną gaminančiu pusryčius jos visos ir 
gi taip atsakytu: “Aš darau pusry
čius,” “Aš prisidedu prie namu ruo
šos,” “Aš rengiu maistą, kuris bučia
vos mano vaiką kūnus ir palaikys ma
no vyrą geroj sveikatoj.“ Įdėliai pus
ryčiai yra tie kurie lengviausia pa
gamini ir kurio pastato virškinimo me 
kanizmą ant gero kelio visai dienai. 
Valgyk maistingus ‘valgius, kurio sti
muliuoja apetitą ir palieka gerą sko
nį burnoje. Tokie maistai yra Vaisiai, 
grūdai, kiaušiniai ir duona.

M ES REKOMENDUOJAMU SEKANČIUS PRODUKTUS:

Taupios šeimyninkės vartoja Star ir Magnolia Pieną visiems virtuvės 
reikalavimams, nes netik gauna geriausi pieną ir cukrų, bet dar už sutaupy
tus Rūbelius gauna brangiu dovanu.

j Susivienijimas Liet. Amerikoje
i DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PAŠALPOS 

ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU
RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00

Nuo Kuaiorganlzavimo iki šiam laikui Išmokėta $248,589.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,087.15

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 Ir 1000 &
Pašalpos Skyriai — 

»«.oo. 9.00 ir 12.00 1 savaitą. s
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

jom gražių rūbelių, kuriuos pri-; diek 
siuntinėjo segamos iįętuvaitės:

1. Mis. M,’. Drągin iš Uaps- 
burg-Balitimore, Md., prisiuntė:
3 pąltus, 5, sijonus, 2 bliuzeles, 
suknelių ir tt. viso 11 šmotų.

2. Mrs. C. Abromaitis iš Raps 
burg,-Baltimore, Md. prisiuntė:
4 moteriškus paltus, 1 siūtuką, 
1 vaikams žiponukas,- bliuzelių 
ir tt. viso 8 šmotus.

3. Mrs. F. Bendziūnienė iš 
Fitchburg, Mass., prisiuntė — 
vilnoni svederj, etc.

Pirmiaus buvom gavę nuo po
nių: E. Revųckas, iš Brook
lyn, N. Y.; M. Džiovulienės ir 
M. Karalevičienės, abi iš Eliza
beth. N. J., kurių , aukos jau 
buvę paskelbtos “Vienybėje.”

Visus šiuos rūbelius, mes Rū
bų Komisija, sudėstęm i pake
lius . ir pąsiuntėm Lietuvon, i 
Rokiškio apylinkę, kur susitvė
rė šelpimo Komitetas, vardu 
Petro Kriukelio, Ulytėlės kai- 

Atlikimui gerų darbų reikia me, kad išdalintų apylinkės 
pasišventimo ir laiko, ir visame biednų vaikeliams, ypač einan- 
pasaulyje taip mažai yra žmo-'tiems i mokslą ir neturintiems 
nių pasišventusių gerovei kitų; kuo apsivilkti. Sudarėm 4 pa
llet kurie yra, mes turėtumėm Į kojius, kurię viso svėrė 62 sva- 
juos labai branginti,

Geo. 
vent i 
tevis 
fesionalė, turėjo tvirtus oponen
tus ir buvo gan sunku moterei 
atsilaikyti prieš Įsigyvenusi pa- 
protj.kur lik vyrai užimdavo tos 
rūšies profesijas. Bet turėdama 
neišsemiamą energiją, persimu- 
šė per tuos gyvenimo ledus, ir 
pasiryžo kovoti už moterų tei
ses, ko ir po šiai dienai nenusto
jo, nors jau yra virš 60 metų 
amžiaus, ir tas tvirtas jos pasi
ryžimas, vis išeina laimėjimu už 
sibriežto tikslo.

Pirmas nuotykis, kuris ją pa
skatino prie tokio darbštumo, 
tai buvo 1885 metuose, kalba 
Lucy Stone apie sufragizmą, po 
kurios pagrįžusi savo apylinkė
je sutvėrė sufragisčių kliubą ir 
ta sėkla prigijo, kuri išbujojo 
iki dabartinio laipsnio.

Šiai organizacijai buvo 
pavestas sekimas ir slopinimas 
priešininkų bolševizmo, šita or
ganizacija, pagal Įstatymus, pri 
valo gaudyti ir sekti kriminalis
tus, kontr-revoliucionierius ir 
ęąnditus, ir juos atiduoti teis
mui. Be te mo ji negali bausti 
nieko. Bet tikrenybėje, ji vei
kia kaip seniaus čeką, tik švel
niau. Ji gali bausti kiekvieną 
taip vadinamu “administraty- 
viu (būdu”, tai yra, ji gali iš
tremti savo priešą kur nori be 
teismo: i Sibirą, i Uralas, Į gar
sų Solovecko vienuolyną, kuris 
‘randasi ant salos, apie kurią 
vanduo užšąlą per 6 mėnesius.

Kaip čeką, taip ogpu stovi kai 
po šmėklos ant laisvos Rusijos 
kūno ir varžo minties laisvę. .

merius. Turinys: “Liaudies Dai
niui” (Maršas), “šienapjūtė” 
(merginų kvartetui arba cho
rui), .“Tėvynėn” (lygiems bal
sams), “Važiavau dieną” ir

NAUJI RAŠTAI
Choro Repertuaras. — Mėne

sinis Leidinys. Pirmi 1925 me
tai. Išleido Antanas Bačiulis, 
So. Boston, Mass. Pusi. 6. Kai
na 75c.

šiame leidinėly pažymėta, 
kad jis atstoja Sausio, Vasario 
ir Kovo mėnesius, taigi tris nu-

Baras — literatūros ir meno, 
mėnesinis žurnalas. 1925 m. 
Sausis. Pirma knyga. Pusi. 122. 
Leidžia “ Dainavos” B-vė.

Su šiuo Nr. “Barąs” paima 
vietą mėnesinio žurnalo užuot 
pirmiaus ėjusio retais protar
piais (“Pirmasis Baras” ir 
“Dainava”). Rašytojų dauigiaus 
susituopę, tik redakcija skun
džiasi del šito reikė.)ę sugren- 
tinti net tokius rašytojus, ku
rių mintims ji nepritarianti.

Dabar “Baras” pradeda mė
nesinę kritikos peržvalgą: lite
ratūros, plastikos, architektū
ros, teatro, muzikos. Pradžioje 
dalis pašvęsta Prof. Būgos mir
ties paminėjimui.

“Bare” rašo: Jurgis Baltrušai 
tis, Vyt. Bičiūnas, Kazys Bin
kis, Myk. Biržiška, Vacį. Bir-

----------------------------------- —,— 
žiška, Sofija čiuitliomeriė, VI. 
Didžiokas, Vald, Dubineckis, I’. 
Galaunė, Alf. Gricius, M, Gus
taitis, J. A. Herbačiauskas, A. 
Ląstas, Maironis, J, Mikuckis, 
P. Morkus, J. Pronskus, Puti
nas, Santvaras, J. Savickis, Ą. 
Sutkųis, L šeinius, S. Šimkus, Ą. 
Varnas, A. Vienuolis, V. žądej- 
ka, J. Žilevičius, J. žilius ir k.

Gražus žurnalas.

varančiu skausmų,' kuomet skauda 
' dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei

ni-painisliiii apie

Tu Negaiš Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo.
Šokančių, traukančių, į padūkimų

Įreg. S. V.; Pat. Ofise, 
tuojaus ir nęgaginda
mas Įniko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitų pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali būti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.
F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn. N. Y.

ĖL IŠSIŲSTA LIETUVOS 
N AšL Ąlči AMS RŪBELI U

Brooklyn. N. Y. — Vietos Lie 
tuvių Moterų Globos Draugijos

r u.
%

Tariame širdingą ačiū tiems, 
kurie atmenat vargdienius sa
vo brolių Lietuvoje,

Rūbų Komisija:
M. Danielienė,
K. širvydįenė.

Jau Susekta ir Atidengta
“BURTININKE”

Visiems Pavyzdingi Vakarėliai
. . Rašo Lietuvaitė *r.

Smagu būti svečiuose pas lie
tuvius, kurie yra tik lietuviai ir 
jokių prietarų nesuvaržyti. Tie 
lietuviai visados ir niekuomet 
nepamiršta gerų darbų atlikti 
del savo likusių tėvynėje, varg
stančių ir trokštančių mokslo. 
Taigi pas tokius garbingus lie
tuvius malonu svečiuotis, kurie 
visados turi geras mintis.

Kalbėsiu apie Brooklyne, N. I 
Y. porą pavyzdžių.

Gruodžio 7 d. susirinko pas 
pil. Viz.ųs būrelis svečių, pasvei
kinti Vizų močiutę Žarskienę 65 
metų jos gimtadienyje. Visi kai 
bedami linksmąi, ir .linkėdami 
M. žarskienei ilgų metų, nepa
miršo sumesti keletą dolarių del 
biedinų jaunuolių mok ibių.

Gruodžio 14 d. buvo pakvies
ti svečiai pas pil. Riekus, kurie 
yra prakilnūs lietuviai, — link-
smi, pilni energijos; jų vaikai 
eiina mokslus. Besikalbant apie 
vaikus kaip jiems reikia sėdėti 
ilgai vakarais, kol jie išpildo 
pamokų uždavas,. nuėjo minti
mi ir Lietuvon, kaip ten varg
sta biedmi mokiniai, ir dar al
kani, prie savo 'knygų. Irgi su
metė keletą dolarių del biednų 
moksleivių. Julė Rickienė sakė: 
“Aš matau savo* vaikus, kaip

jiems sunku mokintis; tai dar 
jie mūsų aprūpinti, o kaip su 
tais, kurie t ui i užsidirbti 
duoną ir mokintis? Tai jau 
daug!” Ir padėjo doįarį.

Man žiūrint, kilu mintis, kad 
motinos visos ir visados globo
jo vaikelius, kad jie augtų svei
ki, linksmi. Taip ir tie lietuviai, 
kurie visuomenės darbuotojai ir 
švietėjai, visados būna ant sar
gybos savo brolių, ir jie vis turi 
minty, kad reikia pagelbėt. Va 
kaip pil. Masalskiai, taip i! pi!.’ 
Rickai, jie visados yra matomi < 
vakarėliuose, kurie rengiami ne 
partijų, o tik lietuvių ir savo 
tėvynės pagerbimui; dalyvauja, 
tėvai ir jų vaikai, — nors jie 
čia gimę, bet nesisarmatija at
eiti i lietuvių parengimus.

Būtų labai pavyzdinga, kad

sau
per

Ik -------- L-

Rašoma: Bur-

ipanų burtai- 
monai; Vel
ti i ų galybė; 
Meiliški bur
tai; Dideli 
juokai; Ait
varo paslap
ty s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
il ė 1 “Burti
ninkas” ver
tas tūkstan
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri- 
k o j e, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmonės užra
šinėti ir par- 
davinėti 
“Butininką”). 
Užsisakykit 
sau ir s a v o 
giminėms Lie-

B tuvoje "Bur- 
tininką”. Siu-1' 

3 sdami prenu- 
Omeratos do- 
H 1 e r j, aiškiai 

parašykit sa- 
vo adresą ir 
adresuokit:

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

visi ir visur svečiai, linksmim 
damies, priimtų ir alkanus bied- 
nųs moksleivius, kurie rašo mū
sų laikraščiuose, rodo mums sa
vo jaunystės gabumus ir laukia 
kad mes juos paremtum ir pa
darytum savo tautos didvyriais 
Visokiuose vakarėliuose sve
čiai, sumesdami po kelis centus 
atliktam dideles tautos parei
gas.

ČEKĄ IR OGPU
Tiedu žodžiai yra giminės gar 

sios carų ‘ochrankos’, tik balsiai 
išsigimę ir šimtą sykių bjaures
ni, — ypatingai “čeką,” kurios 
vardas ne vienam rusui drebuli 
i kinkas Įvarydavo.

Pradžia čekos Įvyko 1918 me
tais, kada buvo padaryta bandy 
mas nužudyti Leniną ir Įvyk- 
dinti Rusijoj sukilimus prieš 
bolševikų valdžią sovietuose. Ta 
da bolševizmo vadai nutarė grie 
btis teroro, kaip jo griebėsi 
Francijos revoliucionieriai, nu- 
vertę aristokratų-dvarponių vai 
džią. Jie nutarė išnaikinti pa
sipriešinimą bolševikų valdžiai, 
išnaikindami tuos luomus, ku
rie gamino pasipriešintojus — 
reiškia liuyžuaziją ir dvarponi- 
ją-

čekos organizatorių buvo pa
statytas lenkas Dzieržinskis — 
gabus orgąnizatyyis talentas, 
paskutiniu laiku pastatęs Rusi
jos gelžkelius ant pelningos pa
pėdės. Jis surinko būrius jau
nuolių, vyrų ir moterų, kurie ne 
priklausė jokiai civilei valdžiai. 
Čekos būriai turėjo teisę areš

tuoti be varanto bile ką, Įmesti 
jį Į kalėjimą, kankinti ir nužu
dyti. Apeliacijos nebuvo. Teisy
bė, buvo galima apeliuoti i cen- 
tralę valdžią, Į komunistų par
tijos viršūnės; bet tos viršūnės 
buvo nutarusios vykdinti tero
rą, ir todėl susimylėjimo iš ten 
neduodavo.

Nereikėjo būtinai prasikalsti 
prieš valdžią. Užtekdavo fak
to. kad esi gimęs nelaimingu 
buržuju, ar dvarponiu, kad če
kistai galėdavo tave areštuoti 
ir nudėti. Ir taip organizuota 
čeką, veikdama slaptai ir nak
timis, teroro ir žūdynių būdais, 
nuslopino visą kritiką bolševi
kų valdžios, visą pasipriešini
mu. Kiek žmonių ji nudėjo, nė- i ... , . ‘ ’.i;-a žinių, nes tai yra jos slapty
bė. Vieni sako šimtus tūkstan
čių, kiti desėtkus.

Tvirtėjant rusų gyvenimui, 
čeką negalėjo ilgiau būti laiko
ma, nes ji beabejo būtų sukė
lusi prieš save liaudĮ, kaip caras 
su savo kazokais ir ochranką, 
Todėl lapkrity 1923 (metais ta
po suorganizuota OPGU, arba

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk »
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto
nuo 1 iki 3 po piety
nuo 6 iki 8 vakare• }Nedčliomis pagal Busttanmy

! * • 161 North 6th Street
; Brooklyn, N. Y. j

GROBLEWSKI0

Išdirbta I S Didumai:
Po 35c., 65c. Ir 11.11

Kada būt reikalas del tikry Lie- 
tuvišky gyduoliy išdirbtų Dirbtuvė

je Aptiekoriaua Groblewikio,
Rašykit del knygutei

ALBERT G. GROBLEWSKI & 00. 
PLYMOUTH, PA. U. N. A.

i*tai 7- F J

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

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

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

«
c Oi

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

1

ra

H $

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

VIENAS IR TAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą, ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būty, nelaukdamas ilgai pranešk ky, nori par
duoti, o mes parduosime į trumpy laikų, gu geriausiu patarnavimu.

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

turimo įvairių namų ir biznių par- 
' davimui su mažu įnešimu ri ant 

lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.

į; Kas per mus kreipiasi, visada gali 
pasirinkti tinkamų nuosavybę irWpSl__

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumeriui ap-T 
rūpiname kuotoisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vimo. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvastj, 
taippat Storų langų stiklui ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitėi pas.

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

Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.
Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui

URBAN’B

bakių apsiginkluok

URBONAS

Saltli. 
I Bia- 
plučių 
OOLD

Kas yražinogaui amžinas priešas? —
Jis netik sunkiausias ligai įvaro, bot Ir 
bą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po 
Amerikų pagarsėjusius
POWDERS (Miltelius nuo Šalčio), jokių šalčių 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai ai ikry- 
nutę) yra kai kanuold prieš kitų amžinų žino 
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatigkų, Homeopatiškų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pui —•

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone Greenpoint 1411

5
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
Vlenybėi’’ A Ar ei m: 163-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonas: 1417 Greenpotat

s’

VIENYBE

laiko ir čionai pagelbės ne ko
munistų spiaudymaisi ir kelio
nės, bet pačių darbininkų rim
tas darbas.

Senas Siuvėjas.

REIKALAUJAM AGENTŲ
Del pardavinėjimo gyduolių. Agen

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

VASARIO (FEB.) 7 D.. 1925

Mirė Lietuviai

Norkus Sulaikytas Am.
Valdžios Sąryšy su 
Pasportais

Tuo tarpu Norkus esąs pada
vęs atsišaukimą į Washingto- 
ną. Jisai tikįsis, kad bus Ame
rikon įleistas, nes, tie skundai,, 
kaip jis sakąs, esą nepamatuo
ti ir jo kompetitorių Kaune su
daryti.

kėtina gerų pasekmių.

Pereitame “Vienybės” nume
ry buvo mūsų reporterio rašy
ta apie sulaikymą ant Ellis Is
land iš Lietuvos atvykusio Kas
tanto Norkaus. Dabar apie tai 
rašo ir New Yorko “Herald 
Tribune”, iš savo biuro Wa
shingtone nuo 
me pranešime 
daug sekamai. 

Pastaruoju
Lietuvoje klastuoti pasai, su ku sų vientaučiai pradeda spiestis 
riais keleiviai atvažiuodavę A-j į būrelius ir 
meriikon. Pasai būdavę šitaip 
padaromi. Sakysim, žmogus gy
venąs Amerikoje nori parsi
traukti savo kokį giminę ar pa
žįstamą; jisai gauna Amerikon 
to žmogaus iš Lietuvos fotogra
fijas, sutaiso čionai jam pas- 
pontą, pasiunčia Lietuvos At
stovybei Washingtone užyizuo- 
ti ir pasiunčia Lietuvon tam 
būsimam keleiviui. Tasai nuei
na pas Amerikos konsulą ir sa
ko: “Aš jau pasisvečiavau Lie- taučius sukrovė jiems didelius 
tuvoje ir noriu grįžti Ameri- turtus, o sau — nieko! Ypač, 
kon
niekad nebuvo). Amerikos kon- būrys gerų kriaučių ir 
sulas užvizuoja jam pasą ir ji-'nių tame darbe žmonių, ir se- 
sai atvyksta Amerikon be jo- nai jau buvo reikalinga ta pra- 
kios kvotos, kaipo jau buvęs Į monė turėti savo, rankose. Bet 
Amerikoje. priežodis sako: “geriau vėliau,

Ar daug tokių pasų jau bu- negu niekad”, taip ir šiame at- 
vo išleista, dar nežinoma. Bet'vėjyje. Būrelis sumanių ir ge- 
kad su tokiais pasais esą jau 
Amerikon atvažiavusių, tą tvir
tina Lietuvos Atstovybė Wash- 
ingtone. Atstovybės sekreto
rius, Henrikas Rabinavicius pra 
nešęs apie tai Valstijos Depar
tamentui ir dabar net trys de
partamentai Amerikos valdžios 
šitame klausime darbuojąsis.' rint pasisiūti ant orderio. Krau- 
Sakoma, kad netik Lietuvoje, tuvė įrengta moderniška ir siū- 
ibet ir kitose Europos valsty- tų jau prikrauta naujausių ma- 
Ibėse tokie pasai buvę padaromi, dų ir su dideliu pasirinkimu

Taigi šitų skundų pasire- kainose. Priešakyje šios krau- 
maint ir tapęs sulaikytas Kas- tuvės vedimo yra susispietę pri- 
tantas Norkus, kuris Kaune bu- tyrusių kriaučių: Juozas Au
to United States Lines atsto-j gūnas, Keišulis, Zubavičius ir 
vu. Ar bus prieš jį šitie skun-i keletas kitų. Vėliaus apie šią į- 
dai įrodomi, tas dar nežinoma. Įstaigą pranešime plačiau. Lin-

Katalikėliai Svarsto, Ar 
Čia švęst, Ar Nešvęst?

Nauja Lietuvių 
Pramonės Įstaiga

savo
Vasario 6 d. Ta- 
aiškinama maž-

laiku pasirodė

Brooklyno lietuvių gyvenime 
paskutiniais keliais metais lie
tuviška iš'dirbystė ir pramonė 
pradėjo rodytis aktyvesnė; mū-

vis su kiekviena 
diena atsiranda daugiau žmo
nių, kurie įvesdina savus kapi
talus į įvairius biznius, šiuomi 
noriu pranešti Brooklyno vi
suomenei ir “Vienybės” skai
tytojams, kad Vasario 7 d. atsi
darė viena svarbi lietuviška pra 
monė, kuri jau senai buvo rei
kalinga mūsų žmonėms — tai 
Drapanų Krautuvė.

Per daugelį metų lietuviai 
pirkdami drapanas pas svetim-

(nors jis Amerikoje dar j kad Brocklyne randasi didelis
suma-

rai prityrusių siuvėjų šioje pra
monėje, susibūrė ir sutvėrė 
kompaniją, vardu “A. L. Cloth
ing Co.’’ po No. 216 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tai pir
mutinė lietuviška drabužių krau 
tuvė Brooklyne, kur galima nu
sipirkti gatavas drapanas ir no-

Namai De Piano NuoDoflus

Orė

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

S1.00Tėvynės garbei maršas
Vai varge, vargeli_________________________ SI.00
Gėriau dieną, gėriau naktį_________________ $1-00
Tai mergelių dainavimas___________________ SI.00

Reikalaukite kataliogo su dideliu pasirinkimu rolų.

A. ANTPUSA1TI
981 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

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

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

JUTIMU

LIETUVIŠKI
REKORDAI IR ROLAT 

PIANUI
GRAMAFONAI — PIANOLOS 

lt RADIO
Pinigais ar nedėliniais išmokėjimais.

- Kainos žemos -
FIFTH AV. GRAFONOLA SHOP <

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

Kuomet visi geri lietuviai 
Vasario 16-tą dieną pripažįsta 
istorine Lietuvos Neprigulmy- 
bės paskelbimo švente, tai mū
sų katalikėliai pradėjo svyruo
ti: ar čia ji švęst, ar nešvęst? 
Mat, Lietuvos kunigėlių veda
mas Seimas buvo nutaręs šią 
šventę perkelti į Gegužės 15 d., 
tai yra kad sunaikinti šventę 
Neprigūlmylbės, o pagerbti die
ną, kai Seimas, girdi, susirin
ko. Del šito “Garsas” kalba a- 
pie Brooklyno koloniją ir pa
lengva pradeda “svičiuoti” į 
Gegužės 15-tą. Esą: “Nėra kak 
bos, kad ir mes turėsime tai
kintis prie Lietuvos, Lietuvos 
nepriklausomybės šventę švę
sime gegužės 15 dieną”. Tačiau 
paskui, matydamas, kad Ameri
kos lietuviai švęs Vasario 16-tą. 
ir kad pačiame Brooklyne Lie
tuvos Moterų Globos Draugija 
rengia tam vakarėlį Vasario 15 
d. “Vienylbės” Svetainėje, “Gar
sas” sumano, kad ir jiems būtų 
neblogai šventus Vasario 16-tą. 
Esą: “Nebus perdaug jei ir dvi 
šventes švęsime”. 4

Gerai, gerai. Juo daugiau 
| švenčių, tuo geriau. Kasgi 
švenčių nemėgsta? Ilgainiui ka
talikėliai galės įvesti dvejas ka
lėdas, dvejas Velykas, dvejas 
gavėnias ir tt. Kaip iš Kauno 
“centras” padiktuos...

. Lietuvis.

“NeLaisvės” Graudus 
Verksmai ir Melai

Kaip ir reikėjo tikėtis, nu
smukę Brooklyno komunistė
liai savo kaily nebetveria plūs- 
dami ir meluodami ant visų siu 
vėjų, kurie taip be ceremonijų 
išvijo iš savo skyriaus Trockio 
apaštalus. Dabar jų organas 
“NeLaisvė’’ pripildyta šauks
mais visai nepamatuotais ir me 
lais jų sklepely išmišlytais.

Jie šaukia, kad juos išviję su 
sidėję “penkios partijos”, jie 
piktai kreitėja kad šitos parti
jos išrūniję ant “bedarbės tikie 
to”, jie ugnia spiaudo ant “Vie
nybės” kuri, girdi, “rėmusi ko
munistų išgalvotas kokias 
“skebaracijas” ir tt.

Komunistėliai gali spjaudyti, 
jei jiems patinka, bet jie nega
lės apspiaudyti visų darbinin
kų ir visų žmonių, kuriuos jie 
taip ilgai mulkino.

Visi Brooklyno siuvėjai žino, 
kad prieš komunistus nebuvo 
jokių “penkių partijų”; visi ži
no, kad komunistai savo intri
gomis su Maskva sudarė be
darbes lietuvių tarpe netik 
Brooklyne, bet ir Chicagoj (kur 
komunistus irgi susipratę dar
bininkai jau iššlavė) ; visi ži
no, kad “Vienybė” jokių ko
munistų išgalvotų “skebaraci- 
jų” nerėmė.

Prieš Trockio agentus susior
ganizavo ne “partijos’’, kurių 
čion tarp siuvėjų ir nebuvo, bet 
patys rimti darbininkai. Ir su
sipratę darbininkai gavo balsų 
ne 208, kaip “NeLaisvė” me
luoja, bet apie 630, o komunis
tėliai gavo 
laisvė” irg 
73.

Bedarbę
siuvėjų tarpe sutvėrė komunis
tėliai. Ir tas vargas ne kokiais 
iš Maskvos stebuklais galima 
bus atitaisyti, bet per ilgą lai
ką, kuomet atgis komunistų iš
ardytos lietuviškos darbavie
tės ir surinks nuo gatvių ko
munistų intrygomis išmėtytus 
lietuvius darbininkus. Tas ims

ne 193. kaip “Ne
meluoja, bet apie

ir skurdą lietuvių

Kazimieras Būdvietis, 23 me
tų, gyvenęs 97 Monroe St., 
New Yorke, mirė Vasario 6 d., 
bus laidotas Vasario 9 d. nuo 
10 vai. išryto, iš kun. šeštoko 
bažnyčios, šv. Trejybės kapi
nėse. Laidoja graborius, pil. 
Garšva.

PARSIDUODA PIGIAI
Parsiduoda fornišins iš penkių kavai 

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

Parsiduoda labai geras galiūnas, la
bai už mažų prekę, iš priežasties mir
ties savininko. B. Kainarauckienė,. 1131 
Hackensack Plank Rd., North Bergen, 
N. J., Tel. Union 9535. (17)

ŽMONĖS!... Ar norite būti sveikais, 
tobulais ir laimingais? Kaipgi ne — 
visi to trokšta, bet nedasiekia... Ir tai 
dėlto, kad nesveiki yra. Nesveiki, kad 
medicinas ima.

Visi vaistai yra nuodais...
Tai kaip gi būsi sveikas nuodus 

gerdamas?
Dr. Reid, M.D. sako: "Viena 

na yra daugiau kūdikių išžudoma 
stais negu kad senajam Betlieji 
koms krito nuo Herodo

Tad neieškok 
nuoduose, nei 
Sveikatos ten

Bandyk Natūralų Gydymo Metodų, 
NATUROPATKKAME INSTITUTE 
taip vadinamame

NATUROPATHIC INSTITUTE
(Dr. Al. Duras, N. D. Dir.)

5 Bleecker Street
Kamp. Bushwick Av. netoli Greene Av. 

Brooklyn, N. Y.
Ofiso va].:- Utarninkais, Ketvergais 
ir Suimtoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedek nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą.

Tel. Foxcroft 9468

STORAS IŠSIRANDAVOJA
i " Per daugelį metų buvo kostumeris- 
kas kriaučius ir šis storas gerai iš
dirbtas šiam bizniui. Gera, proga ge
ram kostumeriškani kriaušiui padaryti 
geras biznis. Remia nebrangi. \ ietn, 
lietuviais apgyventa. Atsišaukit pas 
savininką. Jurgis Svetnlis, 200 North 
2nd St.. Harrison, N. J. (25)

die

au-
žudynės. ’ ’ 

s ve i k a t os v a i st uose, 
pas nuodų daktarą, 

nerasi.

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

J.

Po Miestą Pasidairius

— Paskutinis pakvietimas 
nuo T. M. D. lietuvaičių į Dro 
Viniko sutiktuvių vakarienėlę, 
Vasario 8 d., 
tainėje. Jau 
kiusių lakštas 
begalės gauti 
$1.25.

Parsiduoda 170 akrų geros žemės, 
geras 12 kambarių narnas, nauja, bar- 
nė, tvartas 36 karvėms, cemento grin
dys, i 
mams 
rengta darymui geros rūšies pieno. Dvi 
mylios 
nuo 1 
na i m i 
Sąlygos lengvos.
Box 178, Farmingdale, N. Y.

naujas didelis silo, pieninė, v< 
( budinkas, vištinyčia, viskas

nuo Bordeno fabriko, 20 mylių 
High keepsie. Savininkas nese- 
•ė. Turi parduoti Kaina $4,500.

Atsišaukite tuoj. P. O.

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

“Vienybės” Sve- 
baigiasi užsisa- 
ir pasivėlavę ne
vietų. įžanga — 

TMD. Valdyba.
— Vasario 16 šventė. Ger

biamoji publika, įsidėmėkit, jo- 
gei Lietuvių Moterų Globos 
Draugija rengia Vasario 15 d. 
vakare, “Vienybės” Svetainėje 
Neprigulmybės šventės apvaik- 
ščiojimą. Kalbės — vien tik 
lietuvaitės. Norit pasiklausyt 
kalbų, deklamacijų ir paskui pa 
sišokit? Tai prašom kiekvieną 
ateiti. LMGD. Valdyba.

Eva Danusgveckiutė malonėtų žinoti 
iš žmonių, kurie žino kur randasi Ka- 
zvs Stakius, kuris vėliausia gyveno 
apie Pittsburghą, ar priemiesčiuose. 
Taipgi kur yra Jonas Pašukaitis, taip 
gi gyvenęs Pittsburghe. Prašome pra- • 
nešti George Barauskas, 16 Tanners 
Lane, Hudson, N. Y. (18

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

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

Brooklyn, N. Y.

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

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

Tol. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(L Nussdorf, Savininkas) 
r

Vestuvėms, Vakarienėms
Bankietams ir 

kitokioms Pramogoms 
Goriausi Brooklyno lietuviams 

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

Foxcroft 6450. (17)

srrns* *

Flatbush __ 2-3-4-5 kambariai ant
rondos su vėliausios mados Įtaisymais, 
būtų galima išrandavot kaipo fur
nished ruimai jeigu kas norėtų. Miller 
697 Lenox Rd., Brooklyn, N. Y. (18

PARSIDUODA KRIAUČIŲ DIRB
TUVĖ su visais įrenginiais. Viso yra 
šešios siuvamos mašinos ir viena ° La- 
pel” mašina. Parsiduoda prieinama 
kaina iš priežasti<>s ėjimo j didesnį biz 
nj. Atsišaukite pas: Liutkevičių ir 
Makantav ičiu Lorimer St., Bro
oklyn. i (19)

MOTINA PRAŠO GRYŽTI NAMO
Ona Brazaieiūtė, 15 metu amžinus, 

kuri apleido namus Sausio 5 dieną ir 
nepalikdama jokios žinios, kur ir ko
kiu reikalu iškeliavo. Augščio 5 pėdu 
ir 9 calių prasišalino kartu su Levee- 
kiflte. Jos motina labai prašo grįžti 
namo. Jeigu neturi pinigų kelionės ap 
mokėjimui, parašykit laiškeli ji pati 
ar kas apie ją žino, bus prisiųsti pi
nigai kiek jų bus reikalinga, Kas ją 
sužinos ir 
dovaną.
Ten Eyck

Motina
pagelbą mokinimuose piano skambinti 
ir dainuoti.

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

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Rosa St. Brooklyn, N. Y.

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

Antrų rankų Pianai nuo $40, Play- 
erini nuo gl()0 ir augščiaus.

Reikalingas 
ninkas.

JONAS 
560 

Brooklyn, N.

augščiaus.
pusininkas ir pagelbi-

B. AMBROZAITI8
Grand Street

Y. Tel. Stagg 6262

mums priduos, tas gaus gerą
Ona Vaicekauskiene, 65 

St., Brooklyn, N. Y. 
sutinka duoti visą pinigišką

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
'‘namie:’’ sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir

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

Alex- Velička ir J. Sutkus

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą — “Parla
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite į

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■■i.^ į

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Namų, Daržo, 
ir Laidotuvių

Gėlės del 
Vestuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y. ' 
patyrimu ir pasekmėmis gydo 

vyrus, moteris (ir vaikus.
, hi-

žandus iškelia, prašalina 
ir tt. Medikališkas E-

Su 
ligotus vyrus, moteris , ir ......
Pataiso netikusią formą, 
basius 
raukšles, 
lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 
Nedėldieniais iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
tė dvkni *•

inkaro.

jas ,
vž LIETUVIŠKA AKUŽERKA W

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aha* 
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

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

10 Wall Bt., New York. 
Tel. Hanover 6560

Telephone Triangle 1450
Foto g 

IR M ALTORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
{vairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės adresu:Šiuo

STOKE8
C. Brooklyn, N. Y.

JONAS
173 Bridge St.,

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE! 

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

63 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

RESTfWRflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi Ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS RIBOKAS

(Savininkai)

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamų kalnų; taippat pasirendavotl svetainę susirinki* 
marus, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti, o būsite pilnai užgaučdlntan

Marijona TamkionS
Ėjprio palagų nnt pareikalavimo^ 
Cgclienų nr naktį, taipgi ir nedėl- 
<{££dioniai8. Darbų atlieka atsakam 
įVčiai už prieinamų kainų

1

SO STAGG STREET 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg (1731

S. PAUŽA
131 GRANŲ STREET 

Brooklyn, N Y.

6
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