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KAUNE NUTIKO POLICIJOS
ŠAUDYMAS IN TIES ROTUŠE

SUSIRINKUSIUS DARBININKUS

Prasidėjo Naujas Lietuvos Seimo Posėdis, Ku
ris Turės Išrišti Daugeli Svarbių Klausimų.

ANGLAI ATSISAKO NUO DVIEJŲ TREČ
DALIŲ SAVO SKOLŲ FRANCIJAI.

KAUNAS. — “L. ŽJ’ praneša, kad sausio 19 ties 
Kauno miesto Valdybos namu buvo susirinkusi minia be
darbių, atėjusių prašyti, kad jų valdžios duodamos lė
šos nebūtų sumažintos. Apie 700 bedarbių iktol dirbdavo 
po 8 vai. į dieną ir gaudavo: vyrai po 7 litus, o moterys 
po 6. Miesto Valdyba, matydama, kad dar yra bedarbių 
apie 300 žmonių, norėdama, kad visiems būtų teikiama 
pragyvenimo lėšos, nusprendė sumažinti darbo valandas 
iki 6 į dieną, o mokestį iki 5 litų. Bedarbiai, kurie jau 
dirbo, pradėjo protestuoti ir tą dieną buvo susirinkę prie 
Miesto Valdybos namo. Tik karštakošė Kauno policija, 
pamaniusi, kad čia kažinkas nutinka, pradėjo šaudyti Į ! 
minią, kuomet ta nenorėjo greitai išsiskirstyti. Pasek
mėje to, du darbininkai yra sužeisti. Kiti policininkai šo
vė į viršų, bet vienas šovė stačiai į darbininkus.

KAUNAS. — Sausio 27 prasidėjo nauja Seimo sesi
ja, arba posėdis. Jį sušaukė kunigas Staugaitis, užimąs 
dabar vietą išvažiavusio gydytis prezidento Stulginskio.

LONDON. — Anglai pareiškė atsisaką nuo dviejų 
trečdalių karo skolų, kurias Francija turėtų mokėti An
glijai. Dėlto francūzai labai džiaugiasi.

Kvotimai Kvotėjui 
Kainavo 11.50 Dol

Naujas Vaistas Nuo 
Slogos ir Šalčio

TAD, MIELAS TAUTIETI}
SKAITYKI ‘•VIENYBĘ
SUTEIKSI TĖVYNEI
DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ]

Naujausi Telegramai
Paris. Francijos socialis

tai, savo metiniame seime, 
viešai atsisakė nuo himno 
“Internacionalas”, kadangi 
jį prisisavino komunistai.

—o—
San Diego; Kumštininkas 

Dempsey apsivedė su kruta
mu paveikslų artiste, Ida 
Estelle Taylor. Dabar spėlio 
jama kiek ilgai jie gyvens 
krūvoje.

—o—-
Nanticoke, Pa. Policija 

areštavo Juozą Vrublevskį, 
kurį kaltina su dinamitu už
mušus! Antana Lukoševi
čių. Priežastis to darbo ne
aiški.

—O—
Maskva. Komunistų Prav

da rašo, kad kaimiečiai pra
dėjo žiauriai kankinti ir žu
dyti taip vadinamus “selko- 
rus”, tai yra, kaimo kores
pondentus, kurie rašo korės 
pondencijas apie vietos val
dininkų veikimą Į komunis
tų spaudą. Tie . korespon
dentai esą likę komunistų 
^ortiios viešais šnipais.

Berlin. Vokiečiai, pradėjo 
keršto kovą prieš visus “šie- 
berius”, arba pelnagrobius, 
kurie paskutiniais metais iš 
žmonių vargo susikrovė mi- 
lionus. Jau keli patraukti 
teisman ir iš jų bus atimti 
milionai.

—o—
New York. Vasario 8-tą 

apie 5-tą vaĖ čia įvyko mė
nulio užtemimas, bet mažai 
žmonių jo žiūrėjo.

~4rO—
London. Sugrįžo namo bu

vęs premjeras _________ ,
kuris buvo paviešėsi Pietų 
Amerikoj ir pasilsėti.

—o—
Albany, N. Y. Skaičius* 

žmonių, išeinančių iš proto 
nuo munšainės ar degtinės, 
nuo 1920 metų žymiai padi
dėjo, sako raportas New 
Yorko valstijos ligonbūčių 
biuro.

Paris. Frandijoj po karo 
esą privisę daug laukinių 
šernų. Valdžia siunčia ypa- 
i^Tus šaulių būrius juos nai 

kinti...

Automobiliu Paveja 
Pavėluotą Traukinį

■ f > i

Žinios Iš Lietuvos
Kuosiai, Rokiškio v. (“Vieny

bės” kor.) — Prieš pačias Kalė
das mokytojas Kirlys sutvėrė 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos sky 
rių. Bet 1 d. Sausio pėsčias nak
ties laike atėjo Ragelių klebonas 
Stakelė ir norėjo jaunimą išvai
kyti. Stakelė Kirlį vadino 
siutėliu,’’ “rainuotu tigru, 
Kirlys Stakelę vadino 
lu.
gyveno 
ris už 
vienam 
kaimas 
apkenČia del šios priežasties.

pa- 
o 

Rudmi- 
Mat seniau Kuosių kaime

girtuoklis Rudmija, ku- 
pusbuteJį eidavo kiek- 
už liudininką. Kuosiu * *■ 

savo klebono labai ne-

zu namu utr i , . . , , .n/r ta ii Atsibunant teismui tarpe dvieMacDonald,1, . . ... ..to kaimo piliečių, Stakele sau 
palankaus žmogaus liudininkam 
įsakė, kad jie teisme pridegtų, 
nors ir nieko, nežino, “o po pri- 
siekos, sako, ateisite pas mane 
išpažinties, ir aš nuodėmes at
leisit!.” Tas ir padaryta buvo, 
ir viskas išėjo aikštėn.

Seminaristas.

Atsirado Bent Vienas 
Teisingas Kunigas

Labai gaila, kad p. direktorius I natinė visam Klaipėdos krašte)' 
leido jiems vykti, bet ką pada- persitvarko į akcinę bendrovę 

‘krikščionius’’ ir prisiglaudė vienam Liepo-rys prieš kitus 
mokytojus. Daugelis publikos 
pasipiktino tokiuo “ateitininkų” 
el-gimusi, o drauge ir ant kitų 
mokinių. Pabudęs Vaidyla

Vilnius. — Nedarbas, šio m. 
7 ir 8 dienomis valstybinis be
darbių registracijos biuras su
rašinėjo ūkio srities bedarbius, 
norinčius važiuot Franci jon ieš
kot darbo. Pasirodė, kad norin
čių skaičius labai didelis. Trys 
ketvirtadaliai jų atstatyta, nes 
neturėję atatinkamų dokumen
tų. 8 daktaras pripažinęs ne
sveikais ir netinkančiais išsiun
timui.

. Tą pačią dieną bedarbiams šel 
pti biuras dalinęs neturintiems 
darbo piniginę pašalpą.. Išviso 
išmokėta 6 ir pusė tūkstančiai 
auksinų.

jaus koncertui (trustui). Fab
riką savo gaminius parduoda 
didžiausia dalimi Lietuvoje, ža
liąją medžiagą fabriką traukės 
ikišiol iš užsienio.' Dabar nori
ma ją čia pat krašte gaminti. 
Tam tikslui statoma naujos fa
brikai trobos. Ir šiaip jau įmo
nė plečiasi, mašinų sąstatas to
bulėja. Nesenai fabrike įsitai
sė savo elektros stotį. Įmonėje 
randa darbo vis didesnis skai
čius apylinkės darbininkų.

Vilnius. — Kiek mokesnių su 
mokėjo Vilnius 1924 m.? Miesto 
magistrato biudžeto daviniais 
bendrai Vilniaus miestas per 
1924 m. sumokėjęs 1,899,980 
auks. Jeigu imti miesto gyven
tojų skaičių 165 tūkstančius 
žmonių, tai kiekvienam gyven
tojui išeina po 11 auks. 52 sk.

Vilnius. Laumės juosta. — 
Pirmadieny, sausio 5 dieną apie 
1 vai. po piet lijant smulkiam 
lietui, rytų pusėje apie per 20 
min. buvo matoma aiški laumės 

o prieš tai

Kaunas. Mikas Petrauskas 
paskelbia viešai sekantį “trijų 
kepurių’’ receptą ’ išsigydymui 
nuo šalčio. Receptą sugalvojęs 
prof. Voldemaras:

“Reikia kad būtų: šiltas kam 
barys, minkšta, šilta lova, kon
jako, romo ar krupniko, ir bile

Paris. Kuomet tūlas ameri
konas pavėlavo į traukinį, ku
riame jo pati jau sėdėjo, ir ku
ris važiavo į Chenbourgą, vež
damas keleivius į laivą “Maure
tania”, tai jis tuoj nusisamdę 
“tekši” ir nuvyko į Cheiibourgą 
net pusvalandžiu anksčiau. 
Traukinis, mat, turėjo nuva
žiuoti 371 kilometrą, o auto
mobiliu kelias buvo tik 350. 
Jis spėjo pykstančiai žmonai 
net bukietą įteikti jai išlipant 
iš traukinio.

Newark, N. J. Klebonas šv. 
Stepono protestonų bažnyčios 
Čia, pasakė labai teisingą pa-
mokslą šį nedėldienį, kada pa-Į rinkimuose; bet minėta valdy- 
gyrė parapijomis, kad jie nėra ba pavirto į “socialistus” ir ap- 
“perdaug tobuli”. Jei jie būtų 1 gautingu būdu V. Gineikį vėl iš 
tobuli ir pilni krikščionys, tai 
klebonas neturėtų ką veikti, 
nes nebūtų “griešininkų”.

Vilkija. (“Vienybės” kor.) -- 
— Valse, gyventojai gąsdinami 
vietinių kunigų, buvo išbalsavę 
per rinkimus 1921 m. krikšč. |
demokratų part, atstovus į vals juosta (striaublys), 
čių, iš kurių ir susidarė valdy- dar, t. y. sausio 3 dieną naktį 
ba: viršaičio V. Gineikio ir iž- labai aiškiai žaibavo ir griaudė, 
din. K. SondonaviČiaus, kurie, 
taipogi dalyvavo ir kitose ko
misijose. Minėta valdyba taip 
įkyrėjo žmonėms, jog nė manyt 
nemanė gyventojai balsuoti už 
kr. demokr. partiją sekančiuose

Sirta Kiaule Tikrai 
Ne Kiauliška

kuris į 15 miliutų į- 
pilnai atminti ir para- 
p'ilną vardą ir pavardę, 
gi jo yra: Josephus 

Vespucius

Manila. Vienas įžymus ameri
konas advokatas Filipinų Salose, 
pulk. Wolfson, kurio tikra pa
vardė susideda įš vardų, turin
čių 106 raides, sumanė išban
dyti atmintį filipiniečių stu
dentų augštojoj mokykloj Tar- 
lako mieste. Jis paskelbė, kad
duos 50 centų kiekvienam mo-į kokia kepurė. Atsigulus lovon, 
kiniui, 
stengs 
šyti jo 
Vardas
Adolphus Americus 
Leonidus Wolsicianus Alexan- 
dricus Papta'licus Lucius Quin
tus Cinsinatus Wolfson. Jis 
taip buvęs pakrikštytas mies
te New Orleans Amerikoje, ka
da gimė. Iš 33 mokinių, 23 į 15 
minutų įsilkalė tuos vardus ir 
gerai parašė. Užtat pulkinin
kas persiskyrė su $11.50.

apsiklojus, reikia šalia pasidėti 
konjakas. Reikia pradėt tą sky
stimą gert ir laikas nuo laiko 
pasižiūrėti į kepurę, kurią pa
kabinai gale kojų. Kuomet jau 
akyse pradeda tavaruot, tai 
jau reiškia, ligai ateidinėja ga
las. Kada jau, iš vienos kepu
rės, pasimatys “trys kepurės”, 
tada reikia nustoti gerus 
karstas”. •

Pasaulio Pabaigos
Pranašai Gavo Noriį

lie-

Komunistų Areštai 
Po Visą Lietuvą

Toronto. Apie tūkstantis dar
bininkų priklausančių prie vie
tos lokalo Ladies Garments uni 
jos sustreikavo, reikalaudami 
44 vai. darbo savaitės, ir įstei
gimo bendros komisijos prižiū
rėti švarumą dirbtuvėse.

Kaunas. Lietuvos policija, 
staiga prisirengus ir užklupus, 
iškratė ir areštavo apie 20 ko
munistų. Sakoma, pačiupo ir 
patį komunistų partijos centrą. 
Tarp kitų iškrėsta pora dakta
rų: Matulaitis ir Domaševičius.

Patchogue, L. I. Būrelis tuš
čiagalvių, kurie tikėjo tūlam 
Reidt’ui, būk vasario 6-tą įvyks 
pasaulio galas, dabar išrodo 
kaip avinai ir nežino ką saky
ti. Jų vadas, vienok, dar pa
sakoja, būk įvykusi'klaida ro- 
kundose ir pasaulio pabaiga 
vistiek neužilgo įvyks. Todėl 
jis dar laikosi tuos baltus mar
škinius, kuriuos pasisiuvo 
dangų žengimui”.

i

Duona Pabrango ir 
Pietų Amerikoje

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

“Vienybei” Bendrovės Seimas įvyks 
Kovo (March) 7 d., “Vienybės” Sve
tainėje”, 193 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Visų šėrininkų pareiga šiame svarbia
me suvažiavime dalyvauti.
Pavadai (Proxies) jau išsiuntinėta. Jei kas 
delei kokiu nors priežasčių negautų, rašy
kit “Vienybės”, ofisan.

Buenos Aires. Vietos kepėjai 
pakėlė kainą duonos centu ant 
kilogramo. Jie sako, kviečiai 
pabrangę, bet laikraščiai išro- 
dinėja, kad tas pakėlimas visai 
nereikalingas, žinios iš Fran- 
cijos sako, kad duona ten tiek 
brangi kiek buvo 1870 metais. 
Net karo metu ji buvusi piges- 

I nė. ,

Pen- 
pasi-

North Bergen, N. J. 
kiems fabrikų vedėjams 
skundus, kad jų darbininkai po 
pietų grįžtų taip nusigėrę, kad 
negali prie mašinų pastovėti, 
policija čia iškratė restoraną 
Antonio Maghia, 215 Paterson 
nlark Rd. ir rado gražų 30 ga
lionų bravorėlį.

Washington. Tūlas berniukas 
iš So. Carolina praneša Ameri
kos Agrikultūros departamen
tui, kad visados apsimoka lai
kyti geros veislės kiaulę. Esą 
penki metai jis įsigijęs iš val
džios 8 savaičių geros veislės 
kiaulaitę. Nuo to laiko ji jam 
atvedusi apie 100 kitų kiaulių. 
Iš tų jis gavęs tiek pinigų, kad 
nusipirkęs drapanas, per tris 
metus lankęs augštąją mokyk
lą ir dabar eina - jau 
metus į kolegiją.

balsavo. Patikrinus naujai val
dybai knygas, pasirodė, kad se
noji valdyba išeikvojo dvidešimt 
tris tūkstančius litų. Naujos 
valdybos narys dekanas S. Buč
kis pareiškė, kad netraukti ąt- 
sakomybėm bet uždėti gyven
tojams ant hektaro po du litu; 
bet liaudininkų partijos atstovai 
užprotestavo. — Mat kaip ’ku
nigai rūpinasi žmonių gerove.

O bobų dauguma vis palaiko 
grobikus. Zlosnikas.

• «•

Daugeliškiai, šakių apskr, — 
Praėjusių metų gruodžio 25 d. 
naktį Malcano fabrike kilo gai
sras. Sudegė viena troba, kur 
buvo sukrautos įvairios maši
nos. Kitas trobas išgelbėjo su
bėgę žmonės. Nuostolių padary
ta kelioms dešimtims tūkstan
čių litų. Matejurgis.

Striupai, šakių apskr. — Mo
kytojo šeidrio rūpesniu, Striū- 
puose prie vokiečių pradeda
mosios mokyklos įtaisoma radio 
stotis. Netrukus šakių apylin
kės gyventojai turės galimybės 
klausyti koncertų ir įvairių pra
nešimų iš didesniųjų centrų.

M.

antrus

Ir Taip ir šiaip 
Buvo Blogai

Gary, Ind. Vieną apysenį lie
tuvį čia užpuolė juodukai, ku
rie smogiu apdaužę, atėmę $18. 
Senukas, pakilęs nuo žemės, be 
go policijos ieškoti, bet iš 
skaurados papuolė į ugnį, nes 
buvo įsigėręs ir policija rei
kalavo pasakyti, kur gavęs 
snapso. Už nesakymą nubaudė 
$15. Taigi viso žmogus nete
ko $33.

Phillipi, W. Va. Apie 350 an
gliakasiai iš Galloway streikuo
ja, reikšdami pritarimo Wen
dell kasyklos darbininkams, 
kurie sustreikavo protestuoda
mi prieš kompanijo sbandy- 
mus paversti kasyklą skebine. 
Bear Mountains kasykloje su
streikavo taipgi 100 darbinin
kų, nes kompanija paskelbė, 
kad nuo panedėlio pradės dar- 

’ kaipo neunijinė kasykla.

Vilnius. — Vilniečių “vaišin
gumas.” Pereitą pirmadienį va
žiavo iš Varšuvos užs. reik, mi- ■
nisteris Skrzynskis per Vilnių 
Helsinko konferencijon. Susto
jus netoli Pabradės stoty ne
žinia kas metė į min. Skrzyns- 
kio vagono langą nemažą akme
nį, sudaužė langą, bet ministe- 
rio nesužeidė ir piktadaris ne
sugautas.

LIETUVOS-LATVIJOS SUTAR
TIS PATVIRTINTA %

Svėdasai, Rokiškio apskr. — 
(“Vien.” kor.) Antrą dieną Ka
lėdų, čionai iš Užpalių atvykę 
“ateitininkai” surengė vakarin- 
ką. Vaidino “Šv. Agnietę.” Su
vaidinta liko blogai, o antra tai 
ir veikalas niekam nevertas’. 
Kadangi Svėdasuose, vakariu- 
kas naujiena, tai publikos susi
rinko daug, kad rodėsi ir bilie
tų pristigo, o paskiau pardavi
nėjo visai neregistruotus, tuo 
neduodami nuošimčių valdžios iž 
dui. Po vaidinimo šokiai ir žais
lai, bet didžiausioje betvarkėje, 
kokios (didesnės ir būti negali.

Pottsville, Pa. Stanislovui 
Juodžiui, iš Tamaqua, teisėjas 
davė persiskyrimą nuo žmohos, 
Bella, kuri, sakoma, dažnai pa- 
sigerdavus, paniekindavo vyrą 
ir yaikus.

Woodmire, L. I. čia taip da
lykai susidėjo, kad kurie nemo
ka po $3 tam tikrai 
tai negali šauktis 
reikale.

draugijai, 
policmano

metu p-lėPittsburg, Pa. 35
Anna Cooper peršovė savo bu
vusį numylėtinį, kuris susituo
kė su kita. Paskui pati save» , 
peršovė ir mirė. Vyras gi iš'- 
gis.

Kaunas, 18-1. — Lietuvos ir 
,Latvijos vyriausybės notų pa- 
sikeitimo keliu patvirtino šio
mis dienomis, priimtus šių vy
riausybių delegatų pasitarime 
Kaune 1924 m. spalių m. 15— 
17 d. nutarimus del mokesnių 
už svetimšalių liūdymus, del lei
dimų policijos agentams perei
ti sieną, persekiojant kriminali
nius nusikaltėlius, ir del pritai
kymo vidaus taisyklių lavonų iš 
kasimo, pervežimo ir laidojimo 
klausime pasienio žinai. Tuo ke
liu minėti nutarimai nuo š. m. 
sausio 1 d. yra įgiję galios.

Už leidimus pasienio zonos gy 
ventojams sienai pereiti, galio
jančius pusei metų, nustatytas 
mokesnis 5 litai Lietuvoje ir 
pustrečio lato Latvijoj.

Kretinga. — Sausio 8 d. apie 
4 vai. p. p. prieš pareinant trail 
kiniui iš Klaipėdos, kokie nepa
žįstami piliečiai atėjo stotin. 
Kaipo turgaus dieną matyti bu
vo neblaivūs. Įėję į stoties vir
šininko gyvenamąjį butą ar vir
tuvę ir pamatę tenai tarnaitę, 
pradėjo reikalauti degtinės. Ji 
paaiškino, jog čia ne karčiama 
ir degtinės negalima gauti. Bet 
šie neklausė. Kuomet ji pareika
lavo išeiti (laukan, jie grąsinda- 

jai kumščiomis reikalavo' 
degtinės ir kėlė didžiausį triukš 
mą. Bet išgirdus stoties tarnau
tojams ir valdininkams buvo ■ žioja kontrabandą stipriomis mo 
greit nutildyti. Ir, žinoma, už sa turinėmis valtimis, prie kurių 
vo atsakė.

KONTRABANDA PABALTėS 
PAKRANTĖMIS

Latvijos van-Ryga, 18-1.
denyse pastebėti kontrabandis
tai, kurie turi naujausių prie
taisų savo darbui varyti. Jie ve-

Akmenėlis.

Jurbarkas. — Politinis susi
rinkimas. Sausio 11 dieną, Jur
barko Valstiečių Liaudininkų 
kuopa žydų praded. mokykloje 
surengė viešą susirinkimą, ku
riame dalyvavo apie 300 žmo
nių.

Pranešimą apie Seimo darbus 
ir 1925 m. biudžetą padarė at
stovas K. Ralys, žmonės čionai 
nusiskundžia sunkiais mokes
čiais, ypačiai darbininkai, kurie 
sėdi be darbo ir nežino ką vei
kti, nei kuo maitintis.

Žemaitkiemiai. — Vinių fab
riką didinama, čionykštė vinių 
fabriką E. Diedke ir Co. (vie-

pritaisytas propeleris. Tuo bū
du, valtys plaukia iki 70 kilo
metrų per valandą. Valtyse taip 
pat yra radio aparatas, kurio 
pagalba kontrabandistai susiži- 
no su savo agentais. Kontraban
da varoma spiritu, kokainu, mor 
fiju ir k. k. Kontrabandos cen
tras yra Dancige.

Kaunas. — Rokfelerio funda
cijos stipendininkai. — Sausio 
11 d. Rokfellerio fundacijos sti
pendininkai medicinos fakulteto 
asistentai B. šaulys ir V. Kuz
ma išvyko užsienin: pirmasis į 
Ameriką, o antrasis į Vienna. 
Stipendininkai mano užsieny stu 
dijuoti mažiausia vienerius me
tus.
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Lietuvis augšfpj vietoj.
A. K. Klimas, brolis D-ro 

Klimo, tapo paskirtas darbo ir 
industrijos sąlygų tyrinėjimo 
komisijon Penn. valstijoj ir 
tvarko darbą devynių pagelbi- 
ninkų. Prie to jis yra ir vyriau
sias vertėjas Schuylkill apskri
čio teismo.

Santuokos (Vedybos I Senoveje
t , (Laisvai sekant P. A.f^prokinų)

Rašo Dzidas Budrys ” • '

Ai'

{Į Redakcijos Straipsniai Į;
LAIKAS SUNAIKINO PAPOS PRAKEIKIMĄ

J Kaip Romos. Vatikanas; neteko savo pasaulinės val
džios, istorija jau žinoma. Trumpai sakant ji šitokia:

1870 metais tapo Italija suvienyta ir armija kara
liaus Viktoro Emanuelio II užėmė' Romos miestą, kuris 
ir tapo apšauktas suvienytosios Italijos sostine. Papa Į' 
Pius IX, netekus pasaulinės valdžios, pasiskelbė save 
“Vatikano kaliniu” ir metė prakeiksmą ant karaliaus 
ir jo giminės paeinančios iš namų Savoy, — karalius bu
vo paskaitytas papų šventosios valdžios “uzurpatorium” 
ir visi Italijos valdžios įstatymai buvo papų ignoruojami.

Laikas bėgo. Papus matė, kad dėl šito nė vienas iŠ 
sekančių Italijos karalių kojos neišsilaužė; priešingai — 
Italija stiprėjo, Įstatymai ir tvarka įsigyveno vieton 
Vatikano buvusios diktatūrinės betvarkės. Kiekvienas 
vėlesnis Papa pirmiaus mestąjį ant karaliaus mažino-dį- 

v lino. Papa Pius X jau leido katalikams piliečiams bal
suoti ir valdžioje dalyvauti (nes matė, kad jie ir be lei
dimo dalyvauja). Benediktas XV jau leido net sutverti 
“katalikų partiją”. Pius XI jau taip toli nuėjo, kad “pri
pažino”, jog... yra Italijos pasaulinė valdžia (kurios pir- 
riaus Papos, Vatikane sėdėdami, nusidavė nematą ir 
skelbė, kad jos nėra!).

Vasario 6 d., pereitą penktadienį, pirmą sykį nuo 
1870 m,, Vatikanas sukvietė svetimu pasaulinių valsty
bių atstovus dalyvauti “diplomatiniame” pašventinime 
toblytėles atminčiai papos Adriano IV. (Pirmiaus jokių 
atstovų, Italijos valdžios pripažintų, Vatikanas nenorė
davo nė matyti.)

Ir taip. Laikas suėdė bevertį Papos Pijaus IX pra
keiksmą ant liberalinės Italijos valdžios.

Laikas suėdė visokius prakeiksmus.’

—O----

Miliūnas aukų.
Lietuvos naujai paskirtas į 

Estiją ambasadorius Aukštuolis 
kaip praneša “L. ž.” davęs es
tams mi'lioną markių aukų. Pi
nigai eis šelpimui šeimynų tų, 
kurie krito gindami Estiją nūo 
paskutinio komunistų sukilimo. 
Nėra aiškios žinios, ar tos mar
kės yra asmeniški Aukštuolio pi 
nigai. ar Lietuvos valdžios 
čiausia bus p. Aukštuolio.

—o— 
Ekonomiškas supratimas.

“Darbo” redaktorius Prūsei
ka ve kokį “perlą” paleidžia sa-

G re i

KRYŽIAUS KARAS PRIEŠ LIETUVIŲ 
PAŽANGIĄJĄ SPAUDĄ >

’ ~ F ‘ ■ f / - < t * ., . . x.

Nuomonių kova yra tarp visų tautų. Bet juo tauta 
civilizuotesnė, tuo ši kova švelnesnė ir padoresnė. Civili
zuoti žmonės netiki į svarbą kolionių ir kumščio; jie la
biau tiki i sveikus ir protingus argumentus, kurie nie
kam skriaudos nepadaro ir greičiau sveikos minties 
žmogų pertikrina.

Pas mus dar didesnis nuošimtis žmonių tebetiki Į 
svarbą kolionių ir kumščio. Komunistų žmonių ir jų 
spaudos nesvarumo Čia nebereiks minėti, nes apie tai 
jau senai nustatytas faktas. Dabar prisęina dažniau do
mės kreipti į katalikų arba klerikalų spaudą, žodžius ir 
darbus, kurie nėkiek negeresniais virto už komunistų.

Kaip nešvari subujoj tarpe mūsų klerikalų atmosfe
ra čionai ir Lietuvoje, tą jau žino mūsų tauta skersai ir 
išilgai. Neberirenkama žodžių nešvarumo ir faktų ne
teisingumo klerikalų prakalbose ir. jų spaudoje.

Trūko dar vieno daikto — atviro kurstymo prie 
kumščio.

Štai Bostone, Vasario 4 d., įvyko katalikų Federa
cijos skyriaus prakalbos, kuriose kalbėjo kunigai ir jų 
“pasauliniai” vadai. Tarpe kitų, kun. Strakauskas, savo 
įvedamoje kalboje štai ką demonstratyviai užreiške: 
“Gerbiamieji! Šį vakarą susirinkome su tikslu, kad 
apkalbėti, kaip tinkamiau laimėti tą kovą, į kurią vie
šai esame išėję prieš bedievišką spaudą”. Ir po ilgos ti
rados prieš pažangiąją spaudą ir visuomenę, toliaus kun. 
Strakauskas štai kaip šaukė į žmones: “Kovokime prieš 
bedievius, kaip tik galime: spauda, darbais ir kitokiais 
būdais!”

Fanatingų žmonių mintyje “kitokį būdai” bus ir 
kumštis ir akmuo ir peilis — viskas, bile kunigėlio pave
lyta. Tokią mintį praveda katalikų organizuota ir ku
nigėlių vedama Federacija! Ir laisvoje Amerikoje.

Kaip toli šitoki biaurybė nueis?...

“Jūs žinote kiek mokate 
čeverykų porą. Bet ar jūs 
note, kad už pagaminimą čeve
rykų poros, vidutinai imant, dar 
liininkui išmokama tik 37 cen
tai. Koks velnias prarija tiek 
daug pinigų. Dabartinė kapitalis 
tinė sistema.”

Gaila, kad Prūseika mano, 
kad darbininkas, sau vienas at
sistojęs fabrike, be mašinų ir 
medžiagos, be vedėjų ir užsa
kymo, pagamina čeverykų porą 
ir už tąi gauna 37 centus. Jis 
turbūt nežino, kad prie čevery
kų reikia odos, už kurią reikia 
užmokėti farmeriui, auginusiam 
gyvulius,'darbininkams ir fabri
kui, kurie odą išdirbo, gelžke- 
liams ir darbininkams, kurie ją 
čeverykų fabrikui pristatė, ma
šinistams ir fabrikams, kurie 
čeverykų siuvimo mašinas pa
darė ir tt. Ar tas viskas yra 
“dabartinė kapitalistinė siste
ma ”.Ar komunistų sistema be 
to visko galėtų gaminti čeve- 
rykus?

šitas pavyzdis parodo, kaip ne 
giliai protauja net gabesnieji 
komunistai.

... — o—
Iš krikščioniškos kultūros.

Iš Miroslavo pranešama, kad 
mirus Pupasodžių kaimo ūkinin 
kui Nedžinskiui, kunigas už lai 
dotuves paėmė 120 litų. Bet tą 
dieną, kada atlydėjo numirėlį, 
jis, vietoje eiti savo pareigas, 
išvažiavo su vietos žydeliu, pa
gelbėti šiam iš krikščioniškos 
valdžios gauti laisnį dėl saliū- 
no. Pasipiktinę žmonės palaido
jo lavoną be kunigo, kuris pi
nigų dar ikišiol negrąžinęs.

Iš Šiaulių pranešama, kad vie 
nas žmogelis užsakęs ekzekvi- 
jas už 70 litų, bet atlydėjus nu
mirėlį, pasirodė, kad kunigas 
“pardavęs” laiką kitam už bran
gesnę kainą. Ir čia teko laidoti 
be kunigo.

Ar neverta atskirti bažnyčią 
nuo valstybės, kad kunigai turė
tų daugiau liuoso laiko apie save 
apsižiūrėti ?

UŽ

DARBO UNIJOS PRISIDĖJO PRIE 
STATYMO KATEDROS

• *
New Yorko protestonai užsidėjo surinkti $15,000,- 

000 į fondų užbaigimui statyti pasauly didžiausios ir 
gražiausios katedros, vadinamos “Šv. Jono Dieviškojo” 
New Yorke. Ta katedra jau pastatyta, bet neįrengta, ir 
nebūsianti Įrengta per šimtą metų, jei nebūsią surinkta 
tos sumos.

United Building Trades Council, darbo unijų cent
ras, nutarė prisidėti prie sukėlimo šio kapitalo, užtai 
protestpnų vyskupas Manning davė šioms unijoms kon
traktą užbaigti bokštą, lėšuojantį 5 mil. doląrių.

—o—
Gerai pasakė.

“Am-. Liet.” gražiai pasijuo
kia, sakydamas teisybės žo
džius:

“Ilgiausias procesas tai ‘Lais
vės’ prova su kunigu Petkum. 
Kaip tik ‘afieros’ išsibaigia, taip 
ir vėl dejuojama: ‘oj, ojojoj, 
gelbėkit, gelbėkit, aukauki t, pi
nigų. oj, oj! Rodosi, kad ta by
la įvyks kaip nuo visų medžių 
lapai nukris.”

< , —o—
Geografiška ekskursija.

“Draugas” praneša, kad jo re 
daktorius, K. Pakštas, kurį kri
kščioniškoji valdžia kviečia Lie 
tuvon geografiją dėstyti Kauno 
universitetan,rengia “Išvyką” 
arba ekskursiją į Amerikos va
karus ir Meksiką. Mat, žmogus 
nori arčiau susipažinti su ta 
geografija, kurią dėstys palai-

• 1 /; ? ' Į, 

mintos Lietuvos ■ studentams.* —r-'.-* *♦
Ekskursijoj žada dalyvauti ir

р. Vaičkus ir Vanagaičio grupė, 
.nes artistai, vasaros metų, netu 
ri ką veikti. Sakoma, kad kiek
vienam žmogui kelionė kainuos 
apie §300. Važiuojama bus au
tomobiliais ir nakvojama šėtro
se. Pirmas tokią ekskursiją 
rėjo dailininkas žemaitis su 
ktaru Rač;ku.

Apart smagumo dalyviai 
matys daug ko naujo ir maž ■ ’
būsintis geografijos profesorius 
taipgi surimtės;

—o— l”jDarbų padėtis Patersone.
“Darb.” korespondentas 

Paterson; N. J. praneša:
“šilkinėse (audinyčiose)- 

kitur atvažiavus darbas sun
ku gauti, ypatingai vyrams. 
Darbdaviai su moterimis 
elgtis kaip jiems patinka, 
noma moterys visados rames
nės ir dirba už tokias algas ko
kias gauna ir valandų tiek, kiek 
paliepia darbdavys. Vyrams sun 
ku gauti darbo šilkinėse, bet »
kitose pramonėse visai darbo 
negalima gauti.”

Tai vis pasekmės “big busi
ness,” kuris valdo mūsų šalį.

Iš Newarko gi pranešama: — 
“Darbai eina nepergeriausiai. 
Kai kur dirbtuvės eina pilną lai
ką. o kai-ikur dirba po 4—5 die
nas savaitėje. Užmokestis pa
prastam darbininkui 32c. iki 55
с. į. valandą.”

7 —o—
Bolševikinė tvarka.

Tiems, kurie kai-kada prita
ria bblševikų pastangoms įsi- 
briaųti į SLA. Pildomą Tarybą, 
verta pasiskaityti “Tėvynės” ko 
respondento rašinį apie APLA 
seimą Pittsburghe. Kaip žino
ma, po ilgų kovų ir intriga vi
nių, bolševikai apvaldė tos pa- 
šalipinės draugijos centrą, štai 
kaip jie “bešališkai’’ dalykus 
tvarko:

“Pašalpų išmokėjimą svars
tant, tuoj pasirodė, kad seimas 
ne į visas kuopas vienaip žiū
ri. Jei papuldavo atsišaukimai 
iš bolševikiškų kuopų, tai ne
trukdavo ir seimas be didelio 
vargo pripažindavo pašalpos iš
mokė j imą. ‘Bet jei pasitaikyda
vo iš tokių kuopų, kurios yra 
opozicijoj prieš bolševikus, tai 
tų kuopų narių pašalpų išmo
kėjimas dažnai buvo atmestas. 
Ypatingai “bad luck” turėjo 7 
ir 4'kuopos nariai.”

SLA. nariams tai yra puiki 
lekcija iš bolševikiškų tvarky
mo “gabumų.”

j . ’’ 1—0—

Naujas žurnalas.
Lietuvių tauta, nežiūrint ke

lky paštangų, vis negali išlai
kyti bent vieno gero ir įdomaus 
literatūros ir meno žurnalą. 
Kiek jų gimsta, tiek miršta. 
Priežastis aiški: stoka skaityto
jų iŠ vienos pusės,, stoka gerų 
rašytojų iš kitos.
. Naujai išleistas “Baras” Lie
tuvoje mano užimti tokio žurna
lo vietą ir mato tik pirmą keb
lumą; jis sako: “Joks žurnalas 
Lietuvoje, joks laikraštis Lie
tuvoje negali eiti be nuostolių, 
be pašalinės paramos.”

Bet mums regis svarbesnė 
kliūtis bus stoka gerų rašyto
jų. Lai išeina žurnalas tikrai 
įdomus didumai Lietuvos gy
ventojų, lai lietuviški rašytojai 
nusileidžia iš “keturių vėjų” ir 
“debesų”, kur jie paprastai 
skraido ir kažko ieško, ant že
mės — tada skaitytojų-rėmėjų 
turės. Dabar — kas gi nori skai 
tyti žurnalą, kurio pusės nesu
pranta ?

Ir šiame pirmame numery nė
ra nieko iš Lietuvos žmonių gy
venimo, o juk literatūra yra at
vaizdas to gyvenimo. Jei Lietu
vos rašytojai nesugeba atvaiz
duoti to gyvenimo, tai jie ne
gali tikėtis susilaukti sau rė
mėjų.

tu- 
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Prieš charakterizuojant senovės Santuokos’ einantiems į maldyklą izraelitams, 
formas, reikalinga įspėti skaitytoją, kad senovės I 
formos tiek skiriasi nuo šiandieninių, kad iš pir
mo pažvelgimo gali .užgauti skaitytojo dorovės 
jausmus. Bet reikia žinoti, kad žiloje senovėje 
žmogaus dorovė, kaip ir visi jo gyvenimo papro
čiai, buvo labai žiaurri ir primityvi. Santuokos 
formų evoliucija (tobulėjimas) įtikina mus, jog 
ir žmogaus dorovės supratimas yra tobūlėjęs. 
žmogaus dorovė, kaip ir teisė, yra visuomenės 
gyvenimo padarinys, ne iš augštybių , Dievo pri
mesta. bet paties gyvenimo sukurta. Todėl ir 
dorovė, kaip ir visi visuomenės gyvenimo reiš
kimai, su laiku plėtojasi kaip ir visi visuomenės 
gyvenimo reiškimai, su Vaiku plėtojasi ir tobu-

gyvenimui yra daug. Pir- 
senovės

KcRios buvo santuokos ir šeimos formos ži
loje senovėje ir kokiu būdu mes tai galime su
žinoti? . ’

Pradėsime nuo paskutiniojo klausimo, šal
tinių sužinoti senovės
minusia. su pržffeitimi mus supąžindin 
rašytojai, kurie patys matė tubs papročius arba 
girdėjo „kitus pasąkojant apie buvusius papro
čius; antra. įvairūs senovės paminklai mums 
daug ką iš praeities atidengia; trečia, visa, kas 
buvo senovėje, neišnyko sątiga. bet dar ilgą laiką 
gyvavo. žmonių papročiuose; galiausiai, kiekvie
nam žinoma, kad ir mūsų ląjkąis ne visos žemės 
rutulio tautos yra vienokio kultūros laipsnio: vie
nos yra toli nužengę, kitos atsilikę. Tų atsili
kėlių skaičiuje yra dar ir dabar daugelis gimi
nių ir tautų, kurios stovi tame kultūros laipsny, 
kuriame buvo senovėj dabartinių tautų protėviai. 
Nagrinėdami tokių tautų dorovę ir papročius, 
mes galime nustatyti ir senovės santuokos for
mas, o svarbiausia ir pamatinius jų plėtojimosi 
etapus (laikotarpius).

Kaip apsireiškė pati seniausia santuokos for
ma? Kad geriau tai supratus, reikia pasakyti ke
letą žodžių apie pirmutinių žmonių gyvenimą. To
kį pirmykštį gyvenimą gyvena daugelis dabar
tinių tautų. Jos gyvena nedidelėmis grupėmis, 
jos dar nemoka dirbti žemės ir gyvulių auginti, 
maistą susiranda žvejodamos, medžiodamos, rink
damos įvairias šaknis, žoles ir uogas. Supranta
ma, kad taip gyvenant, negalima, ilgiau apsistoti 
vienoj vietoj; todėl jos keldinėjas. Metalų išdirb
ti nemoka, visi ginklai akmeniniai. Jos neturi 
nuosavybės ta prasme, kaip mes ją suprantame, e '
Jų religiją sudaro naivūs Įsitikinimai, kur visur 
aplinkui gyvena dvasios, kurios gali apsigyventi 
kiekviename daikte. Ir žmoguje esanti siela. Jei 
tik kur ji iš kūno išeinanti, — tai atsitinką mie
gant ar mirus, — taikūnas paliekąs negyvas. 
Kada ji grįžtanti — jis vėl atgyjąs. Išėjusi iš 
kūno siela galinti apsigyventi kituose daiktuose 
(medžiuose, gyvuliuose ir kitur). Siela iš daikto 
vėl galinti grįžti į žmogų, ir tuomet apvaisinanti 
moterį. Taip antai, kai kurių laukinių giminių 
jauna moteris, turėdama eiti pro daiktą, kuriame 
tiki esant apsigyvenusią dvasią, nenorrėdama pa
likti nėščia, susilenkia, kaip senutė, eina senės 
eisena ir sako: “neliesk mane, aš sena.”

Tokios tautos nėra pasiskirstę į klases, į tur
tinguosius ir vargšus, dvarininkus ir bežemius. 
Jos pasiskirstę giminėmis, priekyje stovi vienas 
iš seniausių giminės žmonių. ,

Taip gyveno žiloje senovėje ir dabartinės 
kultūringosios tautos. Ir pati seniausioji santuo
kos forma buvo bendroji arba komunalinė santuo
ka. Dalykas toks. Giminė visuomet dalinasi į dvi 
puses. Kiekvienoje pusėje yra vyrai ir moterys. 
Vienos pusės vyrai ir moters lytinių santykių tu
rėti negali, nes jie yra “broliai ir sesers.’’ Bet 
už tai kiekvienas vyras vienos pusės laiko savo 
žmona kiekvieną moterį antros pusės, ir ant
raip. Tokias pat teises turi ir moters, čia mes 
matome santuoką, kur vyrų grupė turi bendras 
žmonas ir. priešingai, grupė moterų turi bendrus 
vyrus.

Taigi laukiniuose žmonėse, mes randame la
bai laisvų lytinių santykių. Taip esant, aišku, 
sunku pasakyti, kuris tėvas yra to ar kito vai
ko. Todėl savaime suprantama, kad giminystę 
negalima tuomet vesti nuo tėvo, bet tik nuo mo
tinos (matriarchatas).

Mūsų supratimu tokios santuokos lygios iš
tvirkimui, bet laukinių išmanymu tai būtinas da
lykas. Maža to, jei kuris vyras neduotų kitiems 
savo žmonos, tai būtų laikoma nepadorumu ir 
toks vyras būtų įtartinas.

Apie tokias santuokas liudija visi senovės 
rašytojai (Herodotas, Strabonas, Diodoras Cici- 
lietis, Plinijus ir kiti). Be to, panašių papročių 
galime sutikti ir dabar.

Tarp tokių papročių, kilusių iš tų bendrųjų 
santuokų yra ir religinis heterizmas arba religi
nė prostitucija, gyvavusi pas daugelį tautų. Tai 
yra laisvi lytiniai santykiai, leidžiami tam tikru 
laiku arba tam tikroje vietoje, pavyzdžiui, per 
šventęs bažnyčiose. Ir Rusuose buvo tokių dienų. 
Senovės babiloniečiuose kiekviena moteriškė tu
rėjo kartą savo gyvenime sugulti su svetimašaliu 
deivės Afroditės maldykloje. Pasak Biblijos pra
našų, (Isajus) moabitų dukters savo nekaltybę 
turėdavusios paaukoti stabams, atsiduodamos at-

Tokiais atsitikimais, aišku, į lytinius santy
kius neigiamai nežiūrėta, nematyta juose nieko 
žema ir gėdinga.

Visą paskesnę santuokų istoriją sudaro ly
tinių santykių laisvės siaurinimas, kurio pasku
tiniu laipsniu eina raoppgąiniija, t. y. vienpatystė.

Tas siaurinimas ėjo įvairiais keliais. Aišku, 
kad viena santuokos forma negali staiga išnyk
ti ir atsirasti kita. Tai galėjo atsitikti pąlengvėl, 
plėtojantis visuomeniniam žmogaus gyvenimui.

Iš paskesnių susiaurintų formų bus poliga
mija ir poliandrija, poligamija — tai daugpaty
stė, kada vyras turi ne vieną, bet daugeli pačių. 
Poligamija buvo išsiplėtojusi beveik visose tau
tose; paprastai, juo turtingesnis žmogus, juo dau 
giau pačių turėjo. Beturtis meksikietis turėjo tik 
vieną žmoną, tuo tarpu didikai laikydavo iki 800 
sugulovių. Tatai mes matome ir pas mahometo
nus, kurių ir religija tai 'leidžia.

Antra pamatinė pirmykščių santuokų forma 
buvo poliandrija — daugvyrystė, t. y. sugyveni
mas vienos moters su vyrų grupe, kurie visi turė
jo jai vyro teisių. Priežasčių, iššaukusių polian
drija, gana daug, pav„ trūkumas moterų, kuris 
buvo del vaiku užmušinėjimo, ypač mergaičių, 
ir dar todėl, kad giminės turtingieji turėdavo dau 
gel' žmonių. ‘P^ie to reikia pridurti, kad, nesant 
nuosavybės teisės, vyras turėdavo dalytis su ki
tais savo draugais pirkta ar pagriebta nuosavvy- 
be (žmonas vyrai ailba pagrobdavo arba pirkda
vo. ir jos būdavo jų nuosavybė).

Poliandrija, taip pąt, kaip ir poligamija, bu
vo gana išsiplatinusi senovėj. “Turtas — rašo 
apie arabus Strabonas — yra bendra visos gimi
nės, nuosavybė ir giminės vyriausia yra jos galva. 
Visi turi vieną žmoną. Pirmas atėjęs, pas ją, sta
to prie durų lazdą, kaipo įspėjantį ženklą; o nak
tį žmona praleidžia su pačiu vyriausiu.” Senovės 
Spartoje del ekonominių priežasčių daugelis bro
lių turėdavo tik Vieną žmoną. Poliandrijos žymių 
randame ir Rusijoje, kaip pas rusus, taip ir pas 
nerusųs. Apie giliukus pasakojama, kad kiekvie
nas giliukas turįs vyro teisių savo brolių pa
čioms ir pačios seserims.

Individualizmo išsiplėtojimas, nuosavybės 
atsiradimas ir protėvių kultas ėmė tokias san
tuokos formas naikinti. Todėl top formos turėjo 
užleisti vietą monogamijai (vienpatystei), prie 
kurios buvo galimas aiškus giminės tęsimas ir at
siradusių ekonominių interesų apsaugojimas.

Bet tuo plėtojimosi tarpu išaugo kai kurios 
kitos santuokos formos, vadinamosios “niogos” 
ir “leviratas.”

Nioga vadinamas paprotys, kada vyras, jeigu 
jis neturi vaikų, atiduoda savo žmoną kitam ir iš 
to naujo sugyvenimo atsiradę vaikai priklauso 
pirmajam vyrui. Niogos kilimo priežasčių daug; 
tarp jų paminėsime ir tą, kad senovėje ‘su vai
kais labai žiauriai elgdavosi, juos užmušinėdavo 
ir pardavinėdavo. Parduodant savo vaikus, ypa
tingai moterjs, galima buvo gerai pelnyti; todėl 
daugelio vaikų turėjimas buvo kiekvienam tėvui 
naudingas. Be to, daugelis giminių norėdavo pa
dauginti savo narių skaičių ir tuo tikslu dažnai 
atimdavo iš pavergtųjų tautų vaikus.

Kaip visur, taip ir čia daug reiškė protėvių 
garbinimas. Kiekvienas žmogus stengdavos turė
ti anūkų. Tad iššaukė ir antrą vedybų formą, 
leviratą, t .y. paprotį, kad našlė privalo ištekėti 
už dieverio, žinoma, leviratui atsirasti buvo ir 
daugel kitų priežasčių, ir pirmiausia toji, kad į 
moterį žiūrėdavo kaip į nuosavybę. Mirus vyres
niajam broliui visas jo turtas tekdavo jaunesnia
jam ; taigi 'jam tekdavo ir žmona.

Nors nioga ir leviratas rasti pas daugelį tau
tų, bet negalima sakyti, kad tie santuokų papro
čiai būtų viešpatavę visur.

Nioga buvo išsiplatinusi Indijoj ir pas ara
bus, Spartoje, viduramžių Germanijoj, pas rusus 
ir k. Visur čia buvo paprotys, neturint vaikų, 
savo žmoną atiduoti kitam ir vaikus, gimusius 
nuo kito, laikyti savais.

šiaip buvo išsiplatinęs ir leviratas. Jį randa
me ir pas senovės žydus. Biblijoj sakoma: “Jei
gu broliai gyveno kąrtu ir vienas iš jų mirė netu
rėdamas sūnaus, tai mirusio žmona negali iš
tekėti į šalį už svetimo žmogaus, bet jos dieveris 
turi įeiti pas ją ir paimti ją per žmoną ir gy
venti su.ja. Ir pirmgimis, kurį ji pagimdys, pa
siliks su jo mirusio brolio vardu, kad jo 
nepranyktų iš Izraeliaus.’’ Taip buvo ir 
Manu įsakyta.

Be niogos ir levirato, pažymėtini dar
tėvo sugyvenimas su

vardas
Indijoj

šie se
novės papročiai: tėvo sugyvenimas su sūnaus 
žmona, vaišiu prostitucija ir pirmosios nakties 
teisė (jus primae noctis).

Pirmasis paprotys apsireiškė tokia forma: mer 
gaitė 20 ar 25 metų išteka už 8—12 metų vaiko 
ir vadinasi jo žmona. Bet ištikrųjų su ja gyvena 
jo tėvas; be to, vaikai nuo jo gimusieji, laiko
mi sūnaus vaikais.

Kada jis subręsta, taip pat apvesdina “sa
vo” sūnų ir gyvena su jo žmona.

Tas paprotys gyvavo, pas daugelį 
ypatingai pas daugelį Rusų tautų.

(žiūrėk ant 3-čio pusi.
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LYTIS IR GĖDINGUMAS
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Kalbėti apie lytį, vistiek kaip 
nuogam gatvėj pasirodyt. To- 

- kia mat įsigyvenusi padorumo 
mada; apie visiką — visus kū
no junginius, narius
kalbėt, ginčytis, aptart, tik ne 
apie lytį; apie tą kūno dalį tik 
ausin pakuždam, ir tai artimam 
draugui, tegalima išsireiikšt. Jei 
to nesilaikai — esi paleistuvis, 
paleistburnis, begėdis ir t.p. žo
džiu — toji kūno dalis, lig vog
ta, ar netič įsigyta, .dėlto sar
mata, netik išsireikšt, bet ir tu
rėt.

Tokios mados laikosi netik 
prasčiokai, bet ir mokinti aka
demikai. Pažanga visur šuoliu 
pašoko; iš laukimo žmogaus ap
siėjimo būdų, siauro protavimo, 
pasiekė į plačią žinijos karaliją, 
daug sunkenybių apveikė, apga
lėjo, kas žmogui pačiam nau
dinga, sveika. Lyties klausime 
žmogus liko užpakaly laukinio. 
Gėda užtai žmogui, šiuo žvilgs
niu žmogus žemiau už laukinį 
stovi; nes laukinis, nors neži
no hygienos palaiko taisyklių, 
užtai jis savo pojūčiu (instink
tu) vadovaudamasis, visas kū
no dalis, bei junginius, lygiai 
gerbia; pas laukinius lytis ne 
.šiepiama, nė neigiama, užtai pas 
juos neva išsivysčiusiu karščia
vimo bei gašlumo jausmų, negi 
slaptu minties — lyties ligų.

—-—'"'"-'.'T"

Gal tūlas pavadins užtai ma
ne “pasileidėliu”, ar “nedorė
liu,” manydamas, kad noriu id
ant mes laukiniais taptume; te 
sau mano. Laukinius priminiau 
kaipo dėsmę, ir kad laukiniai 
lytiškai sveikesni už civilizuotuo 
sius. Kodėl mes, girdamiesi sa
vo mokslais — pažanga, kai-ku- 
rių savo kūno dailių gėdimės? 
Ar toks padorumas išmintin
gas? Ką Gamta mumyse įžiedė, 
ir kas mūsų sveikatai bei lai
mei reikalinga, puiku sarmaty
tis.

Nesakau, kad virstume į Ado
mo sūnus, bei nuogi vaikščiotu
me; sakau, kad lytis yra reika
linga gyvenimui, kaip ir kitos 
kūno dalys; užtai sarmatytis, 
neigti, — viena yra žema, kita 
— su prigimties įstatais dik- 

dėkui 
kaipo

čiai prasilenkiama, tik 
padorumui, ir nežinei, 
vaisiui.

Skaičiau laikraščiuose neva 
pasipiktinimą iš tūlo mokinto 
asmens apsiėjimo, kuris visur 
tik apie lytį kalbėjęs, užtai šva
resni draugai nuo jo prasišali
nę. Nežinau, ką tas mokintas 
asmuo apie lytį kalbėjo, negi 
kaip, kur jis apsieina, bet aš 
nematau, kodėl negalėjo kalbėt 
apie lytį, ta pačia mina, kaip 
apie burną? Bile daiktui gali
ma rast dvi prasmi, — pašai-

Ipos ir pagarbos; ne daiktas kal
tas — o kaip mes į jį žiūrime.

Į vieną ir tą patį dalyką ga
lime atsinešt trejopai: ūpu, rim
tu protu ir sulyg mados (tradi
cijos). Abelnai į lytį mes linkę 
atsinešt, sulyg įsigyvenusios pa 
dorumo mados, — neigt, gėdin
tis, arba ūpu, o niekada šaltu 
protu, nes nebūtų ko gėdinties.

Tie, kurie laikosi (tokiais nu
duoda) lyties padorumo, bei gė
dijasi, dažnai esti lytiški išgve
rėliai, — anot p. širvydienės, 
“kurie viešai sarmatijas, patam
sy pasirodo stebėtini drąsuo
liai.”

Arba vėl padorumo mada — 
vengt mažų vaikų; ta mada pla
ti, kurios ir prasti ir mokinti 
laikosi; bet ji neturi mažiausio 
pagrindo padoriam vaikų išauk
lėjimui. Kad tas teisybė, teatsi
mena visi padorieji bei “nobaž- 
nieji’’ savo mažens dienas, o 
atmins be išvedžiojimų, — kad 
toks nuo vaikų slapstymasis 'kul
kas daugiau blogo, o ne gero, 
vaikam teikia. Tėvai, ar auklėto 
jai, būdami vaikui arčiausi, jau 
tuomi sutrempia vaiko pasitikė
jimą; o vaiko žingeida bei vaiz
duotė yra guvios ir veiklios; jis 
greit suranda būdus bei šaltinį 
nuo jo slepiamų “žinių,” tik vi-

dalis, o ir kalbėt apie lytį — 
padorumas nepavelija. H. H. El
lis, knygoje “Evolution of Mo
desty,” rašo... “Baikairi, viduri
nės Brazilijos gyventojai, vi
sai nežino nuogumo sarmatos, 
užtai jie šarmaiti jasi (lygiai 
kaip mes, nuogumo) viešai val
gyt. Papročiai, o ne kas kitas 
daugiau mus nutempia, nuo svei 
ko galvojimo.”

Daugelis naujagadyniškų mok 
slinčių ir mintijimo galvinių sa
ko, kad lytis yra netik šaltinis 
matomosios gyvasties, gyveni
mo smagurių, ir kūrėja kiltų už
gaidų, bet sykiu dvasines lai
mės pranokėja, kokią sveikas 
protas supranta; užtai lyčiai tu 
ri būt duodama didesnė pagar
ba ir rimtas atsinešimas į ją; 
reikia plačiausiai apkalbėti jos 
užduotis, bei sąryšius su patim 

J žmogaus gyvenimu ir jo laimės, 
pažinimu. Pažangos užduotis y- 
ra numesti juodą padorume 
skraistę, kuri aklina žmogų ly
ties klausime!

Lyties klausimas platus, nors 
daugumoje, ir mokintiems, ir ne 
mokšoms, yra nieku; nes, girdi, 
“tam dalykui nereikia mokslo.” 
šiuo rašinėliu tik išdrįsau pa
liest klausimą kuriam visi nusj- 
dedam, ir daugiausia ačiū pado*
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Si Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
ČIA TALPINAMA t INI O B IS AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

WILKES BARRE, PA.

A. Kandrotaa A.• Mikalauskas A. VikrikM

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose 
V aisti jose 
Amerikoje
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sai netokių, ir ne iš ten, kokias .rūmo papročiams, kurie šį daly-
ir iš kur privalo vaikas gaut. 
Tačiau vaikas greit paseka gė
dingumo jausmą; jei ne kas ki
tas — gėdingumas jį stabdo 
nuo “blogo.”

Kas gi yra gėdingumas?
Gėdingumas yra, savęs ar 

tam tikro daikto šeiminimas; 
tas daroma, ne sveiku protu, o 
mada ar papročiais vadovau- 
janties. Dabartinėj žmonijos 
civilizacijoj laikoma už gėdą ir 
pažeminimą, netik matyt lyties

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

123—125 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3359

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IS LIETUVOS
PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ 

—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—
1. Anykščių Bažnyčia
2. Anykščių Miestelis
3. Alytus — pakalnėn
4. Alytaus vldurgatvė
5. Birštonas
6. Daugai
7. Geležinio Vilko Pulkas
8. įgulos bažnyčia (Soboras) 

Kaune
9. Jurbarko 

Jurbarko 
Kėdainių
Kalvarijoj kermošius 
Karo Muzėjus Kaune 
Kauno stotis 
Kaunas Vasarį 
Kauno Soboras nuo Vytauto
Kalno

17. Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos
20. Mickevičiaus namas Kaune

Merkinės Bažnyčia
Palanga — Birutės koplyčia
Palangos Liurdas
Pažaisliu Vienuolynas

25. Seimo Rūmai
26. Simano Daukanto Kapas
27. Susvės upė

Šiaulėnai — tiltas
Šiaulėnai — malūnas
Šiaulėnų vidurys
Šiaulių stotis su lokomotivais 
Šiauliai, žiūrint iš rinkos 
Tiškevičiaus rūmai Palangoj

34. Virbalio Gelžkelio stotis
35. Veliuona.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

61. Grinkiškio Bažnyčia
G3. Pašušvėa Bažnyčia
64. Baptai
66. Baptų Bažnyčia
69. Dainos Dieno (chorai)
71. Dotnavos bažnyčia
72. Bulbiakasis

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

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

101.
102.
104.
107.
109.
110.
111.
113.
114. ’ Joniškio bažnyčia
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas
119. Alvitas (ežeras)
120. Krosnos bažnyčia
121. Saulės Mokykla Kauno
122. Vilkaviškio bažnyčia
123. Seiriju gatvė
124. Mariampolės Rinka
127. Šventežeris
128.
160.
165.

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

i
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Universitetas 
oficierių grupė 
Prezidento Rūmai

21.
22.
23.
24.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

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

__56.
58.

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

apie kelionės patogumus 
Valdžios laivu. Jie turi 
linksmus kambarius del 
žmonių, puikūs valgiai,

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuot 
į Seni]. Tėvynę 
ir grįžt bėgyje 
vienų metų, be 
ėjimo per Ellis 
Island, tų. ga

lite padaryt išgaunant leidimų del 
sugrįžimo.

Sužinok 
ant J. V. 
švarius ir 
2, 4 ar 6
mandagus patarnavimas, didelės dč- 
nys, band koncertai ir visokios rū
šies patogumai ir linksmybės.

Rengkis, kad jūsų giminės būtų 
parvežti į Amerikų ant didžių J. V. 
Valdžios laivų. Jungtinių Valsty
bių Linijos.

Pasiteirauki t pas vietinį laivų a- 
gentų arba .

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

IMOLLANnB H AMERICA LINE
TieBus-trumpAB keliat per Rotter

dam ’ę, į ir iŠ visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

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

HOLLAND AMERICA LIMB 
24 State Street New York__

ką dengia juoda nešinės skrai
ste.

Tūli gydytojai, kt. W. F. Ro- 
bie, W. Stekel, B. S. Talmey ir 
kiti nurodo, kad didžiaušis nuo-, 
šimtis nūdienių perskirų paeina 
iš lyties nešinės! Jie nurodo, 
kad nūdien žmogui reikia kitaip 
prisilaikyti gyvenime apie ly
ties klausimą, būt .atviriems — 
nuoširdiems į save pačius, o ne 
slaptai ir tėvų mada į lytį at
sinešt; kas daugiausia perdeda
mą. Anot jųjų, nobažnai išaugin 
ti vaikai dvasioje,- kad lytį mi
nėt — nuodėme, lieka silpnuo
liais gyvenime, ir kada subren
dę ar vedę susiduria su lyties 
klausimu, esti ligoniai, kuriuos 
sunku esą net prityrusiam psi- 
cho-analistui atitaisyt.

Lietuvių kalboje lyties kny
gų, kurios atvirai ir sveikai a- 
pie lytį kalbėtų, neturime. Tu
rime kėlias, bet jos susilaikymo 
reformos dvasioj rašytos, anglų 
kalboje, nors yra storokų, bet at 

Sviresnių lyties klausime, irgi 
nelengva gaut. “Atviresnėmis” 

1 vadinu tas, kurios nevien kal
ba apie lytį hygienos ar susilai
kymo tikslu, bet kurios nurodo 
sveikai lytiškai užsilaikyt be jo
kių madų bei padorumo skrais
čių.

žmogaus kūniškoji prigimtis, 
niekuom nesiskiria nuo kitų gy
vūnų, užtai išdirbti “padoru
mai” lyties klausime žmogų ati
tolina nuo tiesioginio jos naudo
jimo nepažeidžiant sveikatos, 

j Tačiaus šios gadynės dvasiškiai 
bei doros dabotojai, aklai laiko-. 

! si to “padorumo’’ išdirbtų dės
nių, nors ir šioje laisvės šaly 
apie lytį viešai kalbėt ir nuro
dyt draudžiama. Dr. Robie vei- 

kurie atvirai kalba svei- 
ir lyties klausimu, 1921

V. valdžios uždrausta pla-

“Vienybės” draugų didelis balius
Vietiniai “Vienybės” draugai 

Pateliuno salėje, 53 Bank St., 
kampas Stanton St., Wilkes Bar 
re, Pa., Subatoj, Vasario-Febr. 
14, 1925 m., pradžia 7:30 vai. 
vakare, rengia didelį ir įdomų 
balių, šiuomi širdingai kviečia
me visus šio miesto ir apylinkės 
lietuvius bei lietuvaites į šį di
delį balių atsilankyti, nes tai 
bus vienas iš smagiausių šio se
zono pasilinksminimų. Muzika 
bus puiki ir griežš visokius lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Iš Brooklyn© atsilankys 
“Vienybės” vedėjai,, kurie pasa
kys gražių kalbų ir papasakos 
apie “Vienybės” laikraščio dar
buotę delei Amerikos lietuvių. 
Visi 
savo 
35c., 
10c.

atsilankykit ir atsiveskit 
draugus. Įžanga: vyrams 
moterims 25c., vaikams

Kviečia,
Rengimo Komisija.

SO. BOSTON, MASS.
Klerikalai Augščiausio įšėlimo 
laipsnyje. Ragina savo pasekė
jus boikotuoti pažangiuosius 
žmones, spauda, darbais ir kito

kiais būdais

Taujėnai
Panevėžio rinkoj kermošius
Ukmergė
Virbaly škaplierninkai
Prienų bažnyčia
Prienai
Vilkaviškis
Joniškio Rinka

Lietuvon

kala i, 
katos 
m. S. 
tint.

171.
180.

Studentai Lazditu rinkoje 
Kauno Geležinis Tiltas 
Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Oriai vininkai.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

1

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo
GERA NAUJIENA!

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

didžiausias
LAPLAND,

pasauly,
PITTS- 

kelionę į 
Antwerp

Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

SUGRAŽTIHES LAI VKORTES
NUPIGINTA KAINA

| LIETUVA
PER BREMENĄ 

Puiki Trečia klesti, kajutos

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SŪNŪS 

Latsnluoti Grajborial 
Balsamuotojal 

automobilius 
reikalams, 

i So. Paca 
Baltimore, Md

Patyrę, ir

Parsamdomo i 
kiems

Ofisas: 425
Tel. Plaza 1350

viso

st.;

Antras kalbėjo Kneižiukas. 
šis matyt jau daugiaus yra ap
sipažinęs su vietos davatkomis 
ir rimčiau mąstančiąja katali
kiška' visuomene; todėl jis kalbė 
jo kitokiu tonu. Jis jau tarytum 
norėjo užginčyti kun. Strakaus- 
ko pareiškimą ir tikrino, kad 
prieš Sandarą iš katalikų niekas 
neina. Girdi, prieš Sandarą nei
na nei Garmus, nei 
prieš ją eina viena 
chusetts 
dininkais 
kiti.

Taipgi
kalų padarytu žygiu 
N. J., kur jie valdžiai 
Sandariečius.

Trečias kalbėjo kun.

valstija , 
yra kun.

kas kitas; 
tik Massa- 
kuriai liū- 
Garmus ir

jis pasidžiaugė kleri- 
Newark, 
įskundė

Vasario 4 d. vietos Romos Ka 
talik ų Federacijos skyrius pri
rengė prakalbas. Plakatuose pa
sirodė skelbimas, kad kalbės kn. 
Garmus, kun. Urbonavičius, kn. 
Strakauskas, adv. Daužvardis ir 
Kneižiukas. Girdi, tose prakal
bose bus išaiškinta Sandariečių 
veidmainingumas, laisvamanių 
begėdystės ir kokios tai kaukės 
nuo jų- veidų busiančios nutrau
ktos. Tad ir nuėjau paklausyti.

Pirmiausiai perstato kalbėti 
vietos vikarą kun. Strakauską, 
kuris dar nesenai yra “įšvėntin 
tas’’ į kunigus, šis naujokas, 
matyt, nėra gūdrus ir išdavė pa 
slaptį. Jis atsistojęs ant pagrin
dų demonstratyviškai pareiškė:

“Gerbiamieji! šį vakarą susi
rinkome su tikslu, kad apkalbė
ti, kaip tinkamiau laimėti tą ko
vą, į kurią viešai esame išėję 
prieš bedievišką spaudą!” Vadi
nasi, kun. Strakauskas viešai 
pareiškė, kad kun. Garmaus ki
bimas prie Sandaros nėra ypa- 
tos prieš ypatą, bet yra orga
nizuotos klerikalų jėgos prieš pa 
žangiąją Amerikos lietuvių vi
suomenę. Reiškia, jei jie galėtų 
užsmaugti Sandarą, tai smaugs 
kitas organizacijas, nes, pasak 
kun. Strakausko, jų yra vieša 
kova.

Tolesniai jis ragino savo pa- 
rapijonus, kad jie imtųsi viso
kių būdų kovoti prieš bedievius. 
Pasak jo: “Kovokime prieš be
dievius kaip tik galime: Spau
da, Darbais ir kitokiais būdais!” 
Vadinasi, tie “kitokie daubai” 
mus yra suprantama, kad gali
ma griebtis peilį, akmenį ar ką 
kitą, bile tik kovosi 'prieš bedie
vius. Taipgi jis pareiškė, kad 
girdi bedievių darbai bus viešu
mon iškelti ir Amerikonų spau
doje.

WILKES-BARRE, PA

Garmus. 
Pastarasis, kaip visada taip ir 
šį sykį keikė kiek jo plaučiai 
leido. Pasidėjo ant stalo didelį 
glėbį “Sandaros’’ ir “Keleivio” 
numerių ir perskaitydamas iš 
jų straipsnelius, darė savotiškus 
išvedžiojimus. Ragino parapijo- 
nus, kad jie nei į rankas neimtų 
tų dviejų laikraščių, nes girdi, 
tai yra PURVAS, nuo kurio 
reikia saugotis. Taipgi jis nuro
dė, kad bedievybė esanti baisiau 
sis dalykas, kurį vedanti liaudį 
prie ištvirkimo, prie žvėrišku
mo; nes, girdi, kas nužudė kun. 
žebrį, ar ne bedieviai? Kas nu
žudė kitus kelis kunigus, ar ne 
bedieviai? Bet ką yra padaręs 
kun. Macocha ir kun. Smithas, 
tai Garmus nepasakė.

Tolesniai Garmus nusiskundė, 
kiek, girdi, aš turiu .sugaišti 
brangaus laiko kovoje su bedie
vybe! Mat jam pikta, kad jau 
trys savaitės kaip jis bestovi 
po Bostono kriminalio teismo sa 
lę laukdamas teismo, bet besu
laukia ir gana.

Iš šių kunigų pareiškimų ne
darau jokio išvedimo. Lai pa
galvoja pati visuomenė ir žino, 
prie ko mūsų kunigai rengiasi ir 
ką mano atsiekti. Jau daug kar
tų mes sakėme, kad Garmaus 
kibimas prie Sandaros nėra ypa 
tos prieš ypatą ir tą mūsų pa
sakymą čia pats klerikalai pa
tvirtino.

Amerikos pažangioji visuome 
turi suglausti savas jėgas 

atremti šį klerikalų antpuo- 
Prakalbose Buvęs, t

nė 
ir

PITTSBURGH, PA. 
Rengia iškilmingą Vasario 16 d.

į pažangesnes

d. aptarimui 7 
Nepriklausomy-

A. L. T. Sandaros 36-tai kuo
pai ^atsišaukus 
draugijas, kad prisiųstų atsto
vus Sausio 25 
metų Lietuvos
bes sukaktuvių, dalyvavo šios 
draugijos: ALTS. 3G kp.; SLA. 
86 kp., Liet. Sūnų draugija N. 
S. ii’ Lietuvos Piliečių draugija 
S. S. Nutarta rengt apvaikščio- 
jimą Vasario 15 d. L. M. Dr-jos 
Svetainėj, 1420 Orr St. 7 vai. 
vakare. Nutarta kviest kalbėto-i 
jus: J. K. Mažiukną, J. Kazlaus-' 
ką, Jr. ir kitus. Solistus: A J 
Sadauskas, J. Sku'levičių, J. Bi- 
kiną, E. Lelioniūtę, M. Liepiūtę 
(smuikininkę), E. Platakiūtę

Santuokos Senovėje
Vaišių prostitucijos paprotys apsireiškė tuo, 

kad pas žemininką viešint svečiui, pasiūloma 
jam žmona arba duktė. Tas paprotys buvo taip 
pat senovėje labai išsiplatinęs. Jis buvo paremtas 
ta pažiūra, kad moteris esanti vyro nuosavybė. 
Tas paprotys buvo ir pas daugelį Rusijos gimi
nių. Pavyzdžiui, pas čiukčius žmogus, grįžęs iš 
tolimos kelionės, turi teisės naudotis visomis 
jurtos moterimis.

Pagaliau paskutinis žymesnis pirmykščių ly
tinių santykių paprotys yra “pirmosios nakties 
teisė.” Pirmą naktį po vestuvių žmona priklau
sydavo ne vyrui, o kam kitam, dažnai giminės 
vyresniajam, kai kada vyro giminėms ar vestu
vių svečiams ir Ikitiems. Tas paprotys gyvavo pas

Didelis
Balius

■— rengiu —

VIENYBES” DRAUGAI

VASARIO-FEB. 14
Pateliuno Salėje 

53 Band Street, 
(kampas Stanton St. 

'Wilkes-Barre, Pa.
Pradžia 7:30 vi v.

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

(pianistes), E. Rukiūtę, Mildą 
Virbickiūtę (šokikes) V. Vara- 
šiu'kę ir O. Lukošiūnaitę.

Tai apart gražių kalbų, bus 
ir muzikalis programas, ką ver
ta visiems Pittsburgh© ir apy
linkės lietuviams atsilankyti. 
Nes bus apvaikščiojimas 7 metų 
Lietuvos Respublikos sukaktu
vių ir 2 metų Klaipėdos prijun
gimo prie Lietuvos.

, J. Virbickas.

N. PHILADELPHIA, PA. 
Apšiltintą mergaitę gydo “šv.

Ignaco vandeniu.’’

Sausio 25 d. J. Abromavičiaus 
kelių mėnesių sena dukriukė mi- * 
rė nuo karštu vandeniu apšuti- 
mo. Buvo apšutinta ir vyresnė 
mirusios sesuo, bet ši jau gija. 
Po apšutinimui mažiukė blogai 
išrodė, todėl moterims pata- ' 
rus, Abromavičius bėgo į klebo-' 
niją gauti “švento Ignaeiušo 
vandenio,” kas, sakoma, “labai 
gerai mačija vilgant ronas.” ši 
“liekarsita,” tai turbūti lietuvių 
kunigų “išradimas,’’ ir bobelkos 
tiki, kad tai “geriausia ant svię- 
to liekarsta.”

Lietuviai turi ir kitą, tam pa
našų kunigų išradimą, tai “šv. 
Agotos duoną.” Tik jau šita var 
tojama gaisrui ištikus. Vadina
si, jeigu tavo namas užsidegė, 
tai gavęs šios duonos šmotą 
mesk į ugnį ir jos (ugnies) — 
jau nėr!

O dar sako, kad lietuviški *'ku- 
nigai jokio gero savo tautai nė
ra davę. Tai “melas,” kaip mane 
gyvą matot. V.

*

'1

H

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(d ai’o operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

daugelį pirmykščių tautų, viduramžiuose jis bu
vo išsiplatinęs veik visoj Europoj, kada ištekanti 
už paprasto (ne bajoro) žmogaus žmona turėda
vo pirmą naktį priklausyti dvarininkui feodalui. 
Vėliau valstietis žmoną nuo tos pareigos galė
davo išvaduoti, duodamas dvarininkui tam tik
rą atlyginimą.

Tai tokios buvo senovėje santuokos formos. 
Pirmykštės formos, pasižymėjusios labai plačia 
lytinių santykių laisve, pamažu nyko ir keitė
si. Bet kaip ir kiekvienas svarbesnis paprotys — 
pirmykščios vedybos ne iš karto išnyko, o pa
mažėl. Jos atsiliepė eilėje papročių, kaip nioga, 
loviratas, religinė prostitucija ir k.

Paskutinis evoliucijos punktas yra dabarti
nė monogaminė santuoka (vienpatystė).

— Kultūra.

3
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! Ko Sulauks Lietuvos Parsidavėliai Svetimiem
Rašo LietuvaitėM

• - 1 - v • . . H L . , T -

Musų tauta, kadai buvo labai 
garbinga; ji ir dabar turi savo 
žmonių, labai gabių, kuriu pil
nas pasaulis; jie išsisklaitę link 
smina žmones visokiais būdais, 
— dainelėmis, šokimais, loši
mais, rašymais gražių apysakų 
ir tt.

Taip, Lietuva turi žmonių pra 
kilnių. Tik ji dar nesuspėjo vi
sų surinkti savo tdliton. Ar ji 
nenori, ar negali, tai klausimas? 
Bet užtai lenkai juos daug su
rankiojo ir jiems moka gerus 
pinigus; jie tarnauja lenkams, 
žinoma, biznis tai biznis, o 
tuvis, tai vis lietuvis, ir jis 
ka 'lietuviu.

Štai vėl lenkai pasipuošė
tuviškom plunksnom, pasigyrė 
ir pasisavinę I. Dygą — tik
rą lietuvį; lenkučiai jį pava
dina “lenkų tenorų karalium.”

Bet Ignas Dygas, būdamas lie 
tuvis ir pas i saike New Yorke, 
kad lietuvis, tik dirbąs lenkams

lie
lie-

lie-

Skausmas strėnose

Kaina 75c ir $ 1,25.

Gaunamas pas juaų aptiekorlų.

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito palengvinimo vartok

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

R '■■■ - r ’•H-’ L'.. • . - ■ •

/ W. seVERaco.
čędAr rąpips, loyv/v

SEVERAS
LEDSYL

«£»(į

^4U>lį^

PŪSLES
UŽDEGI

MĄ*

1 Apsaugok Sveikai*

Įsakykit
Profilakta* vyram*, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didele triūbelė 35c. 

(Tarka (4’s) $1.
Visose aptiekose ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman Et. 
New York 

Prašyk aprašymų

! 
1 
t

II

už pinigus. Garbingas esi, Ignai 
Dygas, kad pasisakei, kas esi! 
Tai gražus pavyzdis del kitų, 
kurie tarnauja, lenkams ir bi jo 
pasakyti, kad lietuvis. Va kaip 
Pilsudskis ir kiti lietuviai, par
sidavę del duonos ir augšto ti
tulo eina žudyti savus brolius. 
Tokiems gėda prieš visus, netik 
lietuvius, bet ir firieš kultūrin
gą pasaulį, kad dar yi'a lietu
vių, kur parsiduoda tokiai ne
kultūringai tautai, kaip lenkai. 
Jog jų darbais jau pradeda bjau 
rėtis kultūringos valstybės, o 
vienok lietuviai dar neatbunda 
save pagerbti ir tarnauja len
kams už duonos kąsnį ir už ti
tulus, kad gauna kokio valdiniu 
ko vietą. Kas iš tos vietos, kad 
visi lietuviai keikia? Kad ne par 
sidavėlis Pilsudskis, tai gal Vil
nius jau būtų Lietuvos sostine. 
Kokią garbę turi ir turės Pil
sudskis, kad smaugė savo krau
jo brolius- bei seseles ir sykiu 
savo motiną? Jį visi keikia ir 
keiks; jis neturės ramumo at
gulęs šaiton žemėn; spardys jo 
kapą lietuviai už jo žiaurų spau
dimą lietuviu, f *■

Ne|aimingi tie lietuviai, kurie 
save niekina ir parsiduoda sve
timiems del titulų. Jie pamiršta, 
kad jų tokie titulai yra bjaurūs 
ir kruvini. Prakeiksmas tokiems 
gyviems ir įnirusiems!.

Mes priskaitykim prie jų lietu 
vius bolševikus ir nekurtuos ku
nigus, kad jie tarnauja sveti
miems del duonos kąsnio ar tai 
noro valdyti.
Lietuvą būti Romos ir Varšu
vos vergais; bolševikai verčia 
Lietuvą būti Rusijos verge. Jie 
kelia visokius lemus prieš žmo
nes, kurie gerbia savo’tautą bei 
valstybę; juos keikia, niekina, 
kiša kalėjimai!, kad žmonėms ne 
parodytų šviesos spindulio. Nes 
žmogus apsišvietęs moka save 
apsiginti ir pašigerbti, o mūsų 
išsigimėliams, parsidavusiems I 
svetimiems internacionalams, ap 
svietą baisi; nes jie žino, kad 
tuomet jų kvailysčių niekas ne
klausys ir nenorės būti vergais; 
nes ši gadynė laisvės, o ne ver
gijos.

Kunigai verčia

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

Instruktorius L. TYCIINEVIČIUS 
garantuojame laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mė
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomissų mokyklą. Mokykla atdara

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

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

. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydomo visa* aštrias, kroniškna VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

l’asitarkit su DR. ZINS, Specialisto, 25 metų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbučio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbnčio.

Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, AŠ GA
LIU PAGELBĖTI.

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 gaminu pats. Bodą 
ir patarimas dykai.

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyze su Wa«- 
BOrmano tyrimu ir mikroskopo ekzaminaei- 
ja. Tikras atspėjima* ir gydymą*.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

OSVALDAS KIBUKIS
I

yra geriausia East Now Yorke, kurioje kiekvienas ras skanins valgius, 
užkandžius ir draugiSkų užėjimų. Prašomo nepamirSti atsilankyti pas —

8H GLENMORE AVENUE, 
(East New York)

BROOKLYN, N. T.
Tel. Cypress 3280

» .1

Taigi turėtų visi tie lietuviai, J pus, kai gulėsit šaltojoj žeme- 
kurie parsidavę svetimiems in
ternacionalams, pamislyti. kur 
jie veda savo šalininkus ir pa
jutę, kad jie klaidingai eina pa
tys ir kitus veda, pultų po kojų 
Lietuvos motinos, prieš jos tri 
spalvę vėliavą, atsimaldautų už 
sūvo nuodėmes ir paliktų tik 
lietuviais ir dirbtų tik Lietuvos 
valstybei ir tautos pakėlimui.. 
Kol jūs to nepadarysite ir vesi
te savo tautą prie Romos Jn Ru
sų internacionalų, tol jums lie
tuviai keiks ir spardys jūsų ka-

Katalikų “Seimas” Chicagoje

Jūs šaukit, rėkit, keikit per 
savo spaudas; niekinkit savo 
brolius; bet jūsų niekas neklau
so ir neklausys, nes jūs esat ne
sveiko proto ir nežinot, ką jūs 
darot.

Jau parodo visų valstybių rin
kimai, kad abu internacionalai 
pralaimi ir palieka išmesti iš tų 
šalių. Pasaulį visados valdys 
protas, o ne pamišėliai ir niekin 
tojai savų tautų bei valstybių.

(Chicagoje Vasario 1 d. lie
tuviai katalikai susikvietę savo 
“seimą”, kuris esąs antras pa
staruoju laiku. Iš šio “seimo” 
vienas atstovų paduoda “Naujie 
noms” sekantį trumpą, bet aky
vą pranešimą, kurį žeminus per
spausdiname).

vo, sakydamas, kad kunigai turį 
bijot popiežiaus.

Vėliau vienas delegatų skun
dėsi, kad kunigai prieš valgį ir 
po valgio nesižegnoja. Siūlė taip 
gi neužpuldinėti socialistų ir be
dievių, nes kuomet jiems atkiši 
Vieną kumštį, tai jie tau...du.

NEMIEGOJIMAS

miegoti,” sako 
Munson, gydy- 
Yorko Valsti- 

isek se-

ir jis žino kokius vaistus turi 
imti.

“Protinis ir kūniškas pasilsė
jimas prives prie miego.”

Seimas buvo įskųstas kardi
nolui. Nematomi A. L. R. K. 
deracijos priešai. “Kunigas 
turi bijot nei popiežiaus.” 
pasitenkinimai kardinolu.

Fe- 
ne-
Ne-

“Jeigu negali 
Dr. William L. 
tojas prie New 
jos Sveikatos Biuro,
kančius patarimus.”

Užmiršk visus savo vargus.
Sutvarkyk valgį. Per vakarie

nę lengvai valgyk.
Nemis'lyk apie dienos atsitiki

mus. Paimk gerą knygą ar ką 
kitą ir pradėk skaityti.

Apie valandą prieš atsigulant, 
išeik oran ir pavaikščiok. Su- 
gryžęs išsimaudyk karštame 
vandenyje, vėliaus išgerk puodu 
ką karšto šokolado arba koko, 
ir suvalgyk kelius krekerius. 
Miegamąjį kambarį gerai išvė
dink. Langus palik pakeltus at
sigulant. Patalai turi būti 
i)et ne sunkūs.

Iš KUR ATSIRADO 
“ARKIJO JĖGOS?”

! kal- 
sako:

Dažnai nugirsti žmones 
bant apie “arklio jėgas;” < 
“tas ir tas inšinas turi tieji ir 
tiek arklio jėgų.”

Iš kur tas posakis kilo?

šilti,

“Nemiegc j i mas” sako
Munson, “Yra civilizuoto 

paprasčiausi negalovė. Ne 
bet yra apsireiškimas ko 
Daugumas žmonių reika- 
nuo astuonių iki devynių

Dr. 
žmo-

gaus

nors, 
lauja 
valandų miego kasnakt. Teisy
bė, kad kai-kurie žmonės reika
lauja penkių arba šešių valan
dų miego, bet tokių žmonių yra 
mažai. Geriausia, dieną padalint 
sekančiai — 8 valandas darbui, 
8 valandas pasilsėjimui ir pa- 
sibovijimui ir 8 valandas mie
gui.

“Paprastai, žmonės neina pas 
gydytojus vien tik del nuo ne
miegojimo. Jie mano, kad tas ap 
sireiškimas negana svarbus lan
kyti gydytoją. Jie laukia, pako] 
nemiegojimas priveda prie ko
kios nevirškos ligos. Klaidinga 
taip daryti. Daugelį sykių, jeigu 
žmogus, kuris negali miegoti, 
nueitų pas gydytoją, kaip tik 
negali miegoti, jis išvengtų lai
ko eikvojimą, ir savo sveikatą 
nestatytų pavojuje.

“Nemiegojimo priežastys yra 
įvairios ir jų yra daugelis, čio
nai galima paminėti tik kelias, 
kaip tai, skausmas nuo orga
niškų ligų; pirmieji apsireiški
mai užkrečiamų ligų; neramu
mas; galvos skaudėjimas nuo 
nervų sistemos kai-kurių ligų; 
odos ligos; baimė nuo širdies 
ir plaučių 'ligų; vartojimas per
daug kavos, arbatos, tabako ir 
alkoholio. Nerviškumas nuo per 
sidirbimo ir susirūpinimo yra 
paprasčiausios nemiegojimo prie 
žastys.

“Nemiegojimas priveda prie 
prastos asmeniškos hygienos, 
blogų gyvenimo papročių, nuo 
kurių sunku atsikratyti, nere- 
guliariško valgio ir miegojimo 
valandų, prie vartojimo tabako, 
skaitymo visokių dalykų lovoje, 
ir tt.

“Jeigu nori geros sveikatos 
— ir mes visi jos pageidauja
me — turi kreipti atydos į as
meniškos hygienos taisyklės. 
Reguliariškumas užima svarbią 
vietą. Nėra sunku sekti gyveni
mo paprasčiausius reikalavimus, 
tai yra, prižiūrėti valgį, tinka
mai mankštytis, ir kvėpuoti 
šviežoi oro.

“Yra vienas būdas išnaikin
ti nemiegojimą — rask priežas 
tį. Tą gali geriausia atlikti ge
ras gydytojas, kuomet gerai ta
ve iškvošia.

“Baigiant šitą straipsnį, noriu 
visiems patarrti nevartoti vais
tus arba patentuotas gyduoles 
del miego. Jeigu jie tau reika
lingi, aišku, kad tavo padėtis rei 
kalauja gydytojo peržiūrėjimo

Turime žvilgterėti net i 17G5 
metus. Tuo laiku anglas James 
Watt išrado pirmą garo inži- 
ną, arba motorą, ir pradėjo “bū
davot) rinką” jam, kaip biznyje 
yra sakoma. Niekas iš pradžių 
nenorėjo jo inžinų pirkti, ka
dangi tai buvo keistas ir naujas 
dailykas. Reikėjo kokiu nors pa
vyzdžiu parodyti žmonėms, ku
rie ikišiol vartojo tik gyvų ar
kliu spėką, kaip naujoji garo 
spėka lyginasi su arklio spėko
mis. Bet kad tą padarius, rei
kėjo pirmiausia nustatyti kiek 
vidutiniškai arklys gali darbo 
atlikti.

Vakar “visų vakarinių valsti
jų katalikai” turėjo antrąjį iš 
eilės seimą, kuriame, pasak 
vieno delegatų, atstovai susirin
ko ne svarstyt, bet tik išklau
syt.

Svarbiausias seimo džiaugs
mas buvo tas, kad kardinolas lei 
dęs statyti ligoninę, o didžiau
sias nuliūdimas — kad vienas 
“augštų žmonių” įskundęs šį 
seimą net pačiam kardinolui. 
Todėl seime buvo nutarta, kad 
ateity seimo dienotvarkė ir re
zoliucijos, kurios bus paruoštos, 
būtų patiekiamos arkivyskupui 
patvirtinti.

Dr. JPąkštas savo referate ap
gailestavo, kad katalikuose ne
są vienybės darbe, kad katali
kai susiskaldę į partijas, o Fe
deracijos skyrių esą maža, ir 
tie neskaitlingi. Reikią spiestis 
apie Romą, vienybės centrą, ku
ris apsėjęs visą mūsų planetą 
gerais katalikų darbais. Reikia 
kovot prieš anglikanizaciją, ir 
čia katalikų kunigas neturįs bi
jot nei ciesoriaus, nei karaliaus, 
nei popiežiaus.

čia kun. Burnšas užprotesta-

Kun. Burnšas iškilmingai siū
lė remti geras organizacijas: ka 
zimierietes, pranciškietes, ma
rijonus, vyčius, giedrininkus ir 
kitus. Apgailestavo kad prieš 
“Draugą’’ pakelta kova iš vi
daus, ypač paskutiniu laiku. Re
zoliucijos formoj patiekia, kad 
vasario 1G d., Nepriklausomybės 
Šventėj, rinkti aukas katalikiš
kai moksleivijai, kad padarius 
Lietuvą katalikiška, nes ją be
dieviai norį sunaikinti ir supū- 
dinti.

Dr. Pakštas vėliau siūlė SU-

minkštinti kun. Bumšo rezoliu
cijas.

Karštų ginčų sukėlė kardinolo 
nusistatymas prieš lietuvių kal
bą parapijose. Kai-kurie netik 
išsitarė prieš kardinolą, bet ir 
prieš patį popiežių.

Seimas .tęsėsi nuo 2:15 iki 6:- 
30. Pirmininkavo p. Mastauskas. ■ 
Jis taip karščiavos, kad kele
tą sykių susirėmė su Dr. Pak
štu, kun. Bumša ir kitais de
legatais. Be to, jo paties lietu
vių kalba labai šlubuoja.

— Atstovas

r
N O T A B I J U I 

(ttajauta*) 

Juozas O. Sirvydas 
193 Grund Htr., Brooklyn, N. Y.

Kokie tik legnližki popuriai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviurpastje, pirkimo bilos, liu- . 
dijimai, certifikatai, vekseliai 

ir tt.

Watt’as ilgai eksperimentavo' 
su arklių darbu ir galų gale ga
vo, kad vidutinis arklys gali j 
valandą nukelti dvi ir pusę my
lios ir dirbti 10 valandų taip i 
diena. Išvertus ta fizikos kal- 
bon, reiškia, kad vienas arklys 
galis pakelti 33,000 svarų svo
rio vieną pėdą augštyn i vieną 
minutą.

Ir nuo to laiko “arklio jėga” 
tapo saikas motorų jėgai, nežiū
rint ar motoras bus garo, alie
jaus ar elektros.

Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” romiam 
laikraštį-literatūrų ir Lietuvių 
Tau^l Skaitytojai, kurio rūkot, 

, tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietoje .žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, rostau 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, -- 
po vardu rankom* padarytą

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakao. Per pačtų iSsiunčiam Ci
garus visur po Amerikų j ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas

and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuve 
DIVISION AVENUE 

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

Cigarai labai geri, verta pa- 
rcmt teisingą pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
liuesam laike ir vakarais, kurie 
netingi.

231

Tel. Greenpoint 57G2

malevojaine visokios rūSies

J. MAŠINAUSKAS
— ir —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

Fotografuojamo ir 
daromo didelius ir

malevojaine visokios rūšies paveikslus; pu- 
_____  ______ atnaujiname senus. Darbą atliekame už ma
žą kainą. Ant pareikalavimų einame į namus, kaip tai del: pa- 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turėti geresnės rūšies pa
veikslą, reikalo kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

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

Tikra Lietuviška Ouona
kuri* kep*

„Garsas” Keptuve
(Senlauiia Įstaiga)

Kopa duonij IŠ ruginių miltų. 
Taipgi kepame keikaua, vestu
vėms ir kitiems pokiliam*. Vi
suomet kreipkitės su užsakymai* 
prie „Garsa*” k*ptuv<. Siunčia
me duon< ir j kitu* miestu*.

W. MABIULEVICM
A. BBEUPMKIfl

(Savininkai)
■0* Bedford Av*.,

Brooklyn, M. T. Tai. G’p’t. 217*

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS 

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams-------------- $2.00
Lietuvon metams------------------- $3.00

Pusei metų pusė kainos.
ei

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

. “Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 
į Lietuvą ir Partraukia Gimines į 

Ameriką
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Kuriems tik ko

reikalinga |

nuivu

kreipkitės

198-200

Tel. 1320 Greęnpolnt

i

ifl

Viršui minėtai* reikalais kreipkitės paa mane, o būsit 'užganėdinti

M

Telephone 7867 Main

Juozas Garšva
Mano f Irina gerai atlieka sekančius darbus: iSbaDamuoja ir laidoja mirusi** ant visokių 
kapialų. Pagrab** paruošia nae paprasčiauatų iki prakllnlaulij. Fariamdo karieta* lai 
dotnvėme, veMlijoma, krikštynom* ir kitiem* paalvaUnėjimams.

DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ 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
TARPE DBIGGS IE BEDFORD AVENUES.

Prlstatom, j y!b*b New Yorko ir Brook lyno apylinke* Dykai ir Saugiai
/■■>;o:o:o:o:o:oo-ooo:oo:o:o:o:o:o:o:o:o-o:o:6;o;b:o;oTo(o:orolo;o;o;o:6;o;c4o;dyj:o:o:o.o;o;o:o:o;<
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231 Bedford Ave. otišiiv 264 Front Street
BROOKLYN, NEW YORK
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LAIKRAŠTININKO UŽRAŠAI
Busimojo laikraštininko tipas

(Feljetonas)

Laikraštininko amatas — pa
vydo vertas, šiltame (galima 
ir šaltam) kambary sėdi, laik
raščius skaito, pypkę rūko — 
lyg koks pirmos gildės pirklys 
Edeno viešlbūty prie stalo. Visa 
mato, visa girdi, visa žino. Ne 
vien laikraščius skaito: laiškus, 
žurna’.us, biuletinus, korespon
dencijas — paštu, oru, vande
niu, kabeliais, telegrafu, tele- 
fonografu, radiografu, hekto- 
grafu, daktylografu Įvairiomis 
kalbomis, dialektais, mokyklo
mis, rašysenomis, tendencijomis 
pakraipomis, partijomis — vi
sa skaito, rašo, įbrauko, prirašo, 
parašo, perrašo, užrašo, pasira
šo ir nurašo...

Vienoj rankoj plunksna, ki
toj žirklės, o jei būtų dar tre
čia, ketvirta, penkta ir dar vie-

na privatiniams reikalam^ at
likti, pavyzdžiui, kad ir aki
niams nuo nosies galo nukelti 
čiaudėti pradėjus.

Viena ausis ūžia, kita klauso 
— plus ir minus, o rezultate 
nieko negirdi.

Akis viena funkcionuoja, ki
ta funkcijas eina, o kai pirmoji 
pabunda, antroji pailsiu eina. 
Tokiu būdu 24 valandos i parą 
nesudaro mažiausio skirtumo.

Kojos, darbo valandomis, lai
komos padėtos po kėdės, idant 
reikalui priėjus visuomet būtų 
prie rankos — j rinkyklą, i lau- 
žytuvę, i mašinų dali, adminis
traciją, ekspediciją, ir tankiau
siai i teismą. Privatiniams rei
kalams kojos retai tenaudoja
mos, taip kad jos greičiau už 
visas kitas laikraštininko apara
to sudėtines dalis pereina i 
dėjo nuosavybę.

Ar-mų^,

1

‘M* Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno
Jei pasiusite ši apgarsinimą Į The 
Borden- Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdiki su Eagle Pienu.

Gydytoji} Rekomenduojamas

Dept 9

įp>’» įą t_N c aįį-

Auksinis nontestas
$600.00 Dovanų!------$600.00 Dovanų

Didžiausia, Gigantiška “SANDAROS” Užrašinėj imo 
kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikams ir Mer
ginoms laimėti Dideles Dovanas. Kiekvienas lietuvis 
ir. lietuvaitė stokit i AUKSINTO KONTESTO Vajų! 
Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUK
SINIAME KONTESTE, užsiregistruokit SANDAROS 
A d m i n i s t r a c i j o j d a ba r.

APART DOVANŲ BUS ATLYGINIMAS

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

TeMYKITE SKELBIMUS, SKAITYKIT “SANDARĄ”

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

SANDARA

V I B Ė

kiekvienam tikram ' niųkas išnUomuoja leidėjui ar-, 
ba persamdo vyriausiam redak-1 
toriui. Neišvardytosios dalys pa 
silieka savininko nuosavybė ir 
gali būti liuoslaikiu sunaudoja
mos privatiniams reikalams, ei- 
annt visais respublikos apsau
gos Įstatymais. Taigi, delko mo
terys laikraštininkų luomą skai
to blogiausia kategorija kandi
datams Į šeimynos tėvus, aš ir 
šiandien nesuprantu.

Laikraštininkas toks turi už- 
sigimti. Jo tipą šauniai nusta
to dėkingi skaitytojai ir tūle
riopai vaizduoja lengvojo šaržo,kliūtys nugalėtos, nustelbtos.

Liežuvis 
laikraštininkui yra nepavaduo
jamas organas. Apie jo reikš
mę žemiau.

Lieka dar dantys, kad' pypkę 
berūkoma neiškristų ir galva, 
kad ant ko kepurę užmauti. Ta
čiau galva, ilgų metų praktikos 
prityrimais, pasirodė 
vien balastas, kurs 
lojasi, o visą kitą 
skauda.

Nepamirština ir 
lendant pirmyn kišti i 
riems vėjams uostyti.

Be to reikalingi dar trys or
ganai: nugarkaulis, alkūnės ir 
nervų sistema: kad būtų gali
ma prieš (likimą nulenkti spran
das, kad būtų ant ko lopai už
siūti ir kad būtų galima išlai
kyti Įtempimą ligi trūkimo.

Rodos ir viskas, ką laikrašti-

Dzimdzi-Drimdzi” Dėkoja

i

So. Boston, Mass

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEAUDOS IR PAŠALPOS 
08 G.ANIMACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00
Nuo snsiorgani žavimo iki šiam laikui išmokėta $2-18,589.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15

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

Pomirtiniai skyriai — *150, 300, 600 ir ŪKIO

Pašalpoa Skyriai —
le.oo. V.oo ir 12.00 į savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkite# šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 3()th Street, New York, N. Y.
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KŪDIKIUI ATSIRADUS

Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus (domius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau
ny kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimą* yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
Ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime reguliariškais laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildentl.

GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO Tl 

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.j

Motinn turėtų beųt (savaitę ilsėtis 
lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
rnų ruošos iki sukaks mėnuo po pa- 
lagui. Jai tekis-poilsio laikotarpis rei-

jo tekėjimo ir pagnmint pieno savo 
kūdikiui.

Motinos maisto energija neturėtų 
būti suvartojama sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti i krūtų pieną del 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargina 
motiną perdaug gali atsiliepti j kū
dikio sveiką augimą.

sveika- 
įtempi-tos į tempi mus. Pramok kaip tą 

uiti sušvelninti.
Kuomet kiekviena nėščia 

yra. tinkamai aprūpinama
kuomet kiekviena turi išlavintą prie
žiūrą laike palagų, tai GIMDYMAS 
BUS SAUGUS.

motina
namuose ir

AR TAVO KŪDIKIO 
GIMIMAS UŽREKORDUOTAS

Įstatymai reikalauja, kad kiekvieno 
kūdikio gimimą gydytojas, slaugyto
ja, ar pribuvėja raportuotų i sveikatos 
biurą arba miestelio klerką, kuris sa
vu keliu praneša Valstijos Board of 
Health. Jei nesi tikras, kad šitas bu
vo padaryta, tai rašyk pats j State 
Board of Health, jei ten nebus nieko 
užrašyta, tai gausi blanką, kurią iš
pildęs, pasiusk pats. Nėta vėlu tą pa-

tą keliauti užsienin.
Kad parodyti motinos teisę prie naš

lės pensijos.

daryti bile kada, ir gali būti tas jam
bus s v irbn kada nors ateity.

Yra svarbu užrekorduoti tavo kūdi-
kio gi minią del sekančių priežasčių:

Kad parodyti jo metus, ir pilietybę.
Kad parodyti jo teise lankvti mo-

kyklą. ’ l 4 9
Kad parodyti jo teisę dirbti.
Kad parodyti jo teisę prie paveĮ-

dėjimo
Kad parodyti jo teisę vesti.
Kad parodyti jo teisę užuiti vald-

vietę.
Kad parodyti jo teisę gauti pašpor-

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS

Šokanti dalykai iš drapanų yra rei- 
lin“i kūdikiui ir turėtu būti jau iš-

kalno parūpinti:
1. Keturi tuzinai vystyklų.
2. Koturi flanelio pilvo saistai, 

šešios suknelės.
Dvylika baltu marškinėlių.
šeši flanelio petikočiai. (Gert- 

Keturi naktiniai marškinėliai.

4

8.

9.

Du žiponėliai.
Trys apatiniai marškinėliai, 
šeši čiulpikai.
Lakštas špilkų.

11. Viena blešinė Taleum pauderio.
12. Vienas šmotukas muilo.

Nors daugeliu atvejų sveikas ir 
normalia kūdikis nereikalauja gydyto
jo priežiūros, bet tai tik laimingas 
nuotikis ir nevisada. atsitinka. Kuomet 
kūdikis nėra sveikas arba neauga kaip 
reikia motina neturėtu svyruoti kreip
tis prie gero gydytojo. Iš kitos pu- 
«ės, normalia vaikas, gaudamas tin
kamą priežiūrą ir maistą, pieną krūtų 
arba Borden’s Eagle Pieną, jei krūtų 
nėra, privalėtu išaugti j sveiką, nor
mali vaiką. Miliūnai ir milionai kūdi
kiu išaugo j sveikus ir vikrius vai
kus per kombinavimą geros motiniš
kos priežiūros ir maistingumo esančio 
Borden’s Eagle Piene.

Skaityk šituos straipsnius 
vaitą ir pasidėk ateičiai.

ir ■

kas sa

Jei mūsų “Dzimdzi-Drimdzi,” 
vodevilis prigjjo prie Amerikos 
lietuvių, turėjo ir turi neabejo
tino pasisekimo, tai dėka Ame
rikiečių lietuvių visuomenės pa
ramai. Mes jaučiame, kad mūsų 
darbas gražiai įvertintas, todėl 
dar didesniu ūpu ir užsidegimu 
stengsimės dirbti ir dar daugiau 
duoti savo tautos labui.

Sunkiai kūrėsi' ir dar sunkiau 
kovojo mūsų vodevilis už savo 
būvi ir siekius, vienok visos

Philadelphia 3. New York: Broo 
klyn 4, Amsterdam 2 ir Roches
ter 2. Ohio: Cleveland 2 ir Mi
chigan — Detroit 3. Visose šio
se kolonijose “Dzimdzi-Drim
dzi” rado prielankumo, užuojau
tos ir stiprios paramos. Išvar
dytųjų kolonijų lietuviai savo 
nuoširdumu ir vaišingumu pa
lengvino mūsų maršruto vykdy
mą ir tuomi pat pagelbėjo kul
tūrinti bei gaivinti savo brolius 
-seseris tautinėje dvasioje. Įver-

tindami tai, negalime neatsidė- 
........................ ... • ■•. • ' ■ ■ • - -’»» ■ -■ • •

kuoti. Nerasdami kitokio 'būdo 
padėkai pareikšti pasii’inlkome 
spaudos kelia. Visu savo rėmė- 
jų pavardžių neturėdami gahmy 
bes čia (suminėti del techniškų, 
kliūčių ir dei jų didelio skai
čiaus, visiems savo draugams, 
rėmėjams, priete'liams, neprie
teliams ir vaidinimų ląnkyto- 
jams tariame bendra kuonuoŠir- 
džiausį ačiū! ' ' '

J. Dikinis,
V. Dinius (Dineika)
J. Olšauskas, 
A. Vanagaitis.

fi'lmos, kuriomis paprastai bai-l 
giami pirklių rajonuose veikian- • 
čiųjų kinomatografų seansai. 
Laikraštininkas, anot jų, priva
lo būti panašus Į telefono cen- 
tralinę, susidedančią iš vieno a-, 
kumuliatoriaus ir didelio mazgo 
sunarpliotų sausgyslių, kurios, 
kaip yra žinoma iš vėdarų da
rymo praktikos, ir traukiamos 
netrūksta ir pasikorus nepasi- 
leidžia ir valgomos nuryti nepa
siduoda ; be to jis privalo turė
ti ilgą, smailią nosį, panašią Į 
volungės pasturgali, kurs am
žinai sukas prieš vėją. Už au
sies privalo būti užkišta šienve- 
žės didumo pasmailinta ir raša
le pamirkyta plunksna.

Bet ir tas tipas dar ne tobū- 
las. Anot Darvino, gamta taiko
si prie reikalavimų. Vadinas, gy 
veninio sudarytosios individua
linės ypatybės apsireiškia for
momis ir paveldėjimo keliu nu
kreipia reikiamąją kryptimi pa
ti organizmą. Tik jau šiame at- 
vejy patartina laisvojo evoliuci
jos proceso netrukdyti Įvairio
mis kergimo instrukcijomis. Su
tini quique! Geriausiame atve- 

Įjy galima gamtai pasiūlyti in
formaciniu tikslu .tokį prityri
mais Įsivaizduotą busimojo laik 
raštininko modeli:

Paimti rašalo bonką. Vietoj 
širdies. Kaipo pamatą. (Kadangi

i siela yra neapčiuopiama verty-1 
i be ir biržoj labai nepastovi, tai 
ją verčiau iš modelio visiškai 
išbraukti)

Aplink rašalų, bonką galima! 
statyti reikalingiausieji laikras-( 
tininko praktiniai organai: nen-! 
drinis nugarkaulis, kurs, išsėdė
jus 48 valandas Į parą, sulenktą 
nugarą lyg sprendžiną vvėl iš
tiestų perpendikuliariai.

Ant perpendikuliąrio galo — 
radio priimtuvas su tiesiogine 
telefono linija Į rinkyklą. To
kiu būdu atpultų rankos ir dar 
keli organai.

Viena gera akis, nebijanti jo
kių dūmų pūtimo ir galinti ne- 
mirksėdama žiūrėti i vieną dai
ktą neapribotą laiką.

Kur norsr nematomoj vietoj 
uždaryti papūgą, kuri i paklau
simus: “kas naujo?” per dieną 
pajėgtų atsakyti tiek kartų, 
kiek kartų paklaus: “vištos pa
seno, gaidžiai nebededa, tamste
le...”

Raumenis ir minkštumas iš
mesti, nes vis tik juos geras 
laik ra š t i n i n k a s pral e i d ž i a.

Už tautini bizūną ilgesnis lie
žuvis, kuriuo vienam būtų gali
ma prieš devynis atsikirsti. Vis 
kas.

Mašina skaitoma tobula, kuri 4> 
yra padaryta kuopaprasčiausiai 
ir nuveikia painiausi darbą. 
Smegenų gali nebūti, nes jie tik ( 
sunkina galvą, o moderniškasis 
žurnalizmas didelio protavimo 
ir nemėgsta. — Tegul skaity
tojai patys smegenis krutina.

— KI. žinios.

Nuo 1924 m. rugsėjo 20 d. iki 
tų pačių metų gruodžio 20 die
nos imtinai, spėjome atlankyti 
keletą desėtkų lietuvių koloni
jų ir suvaidinti 59 kartus že
miau nusakytose vietose. Mass.: 
So. Boston 4 kartus, Brighton 1, 
Montello 2, HaVerhill 1, Law
rence 1, Westfield 1, Cambridge 
f, Worcester 4 ir Norwood 1; 
Connecticut: Hartford 1, N. Bri 
tain 2, Waterbury 2, Ansonia 1, 
Bridgeport 2 ir Union City 1. 
New Hampshire: Nashua 1; N. 
•Jersey: Bayonne 1. Penna.: 
Scranton 2, Wilkes Barre 2, 
Mahonoy City 2, Tamaqua 2 ir

FT“-" »»

61 So. 2nd Str., . ... . Brooklyn, N. Y.
Telephone 886 Greenpoint

ALE.X SHRUPSKI
♦ f i

Pranešu’
' • ■ ■ V _ ,y ...

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais, 
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažmfijimamM ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale ; u, ..'

ry-,;p?vo''cil

$15.00 ir aukštyn

!

j Balto, žalio ir Raudono 14kt.| 
į aukso moteriškų laikrodėlių! 
"Galima gauti mūsų krautuvė:

9RASHKINIS
. / . •

3 VOKETAITIS
141 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Į
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f

Jau Susekta ir Atidengta
“BURTININKE”

4i<Kr vfit*

y'"/, y ■

W - ‘JSt

Rašoma : Bur
tininkų ir ra
ganų burtai- 
inonai; Vel- 
n i ų galybe; 
Meiliški bur
tai ; Dideli 
juokai; A i t- 
varo pasiap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
li e 1 “Burti
ninkas*- ver
tas tuksian
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri
koje, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir j) a v i e n i 
žmonės užra
šinėti ir par
ti ii v i n ė t i 
“Butininką”). 
Užsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje “Bur
tininką”. Sių
sdami prenu
meratos d fl
ier j, aiškiai 
parašykit sa- 
v o adresą ir 
adresuoki!:

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

Tel. 595 Greenpoint.

270

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

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

smulkių reikmenų
D • '

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

Mechaniški paišeliai Eversharp ■ 50c.

INK ■

9EM

SAUGUS SKUSTUVAI (Šavety 
Razors): Gillette, Gern ir Ever- 
Ready. Taip pat ir v skustuvams 
peiliukai (blades). Rašymui popie- 
ra dėžutėse, knygelėse ir palaida. 
Paveikslams siųsti konvertai ir 
pasveikinimui atvirukai v bei kor
telės su įvairiais aprašymais ir 
dailės paveikslais. Laiškams popie- 
ra tinkama siuntimui Lietuvon su 
dainelėmis ir šiaip pasiskaitymais.

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

WJŪIH„W/W

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

• - ■ ■ '_________________ L

8-10

r

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

Tel. 4428 Grcenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po piety 
nuo 6 iki 8 vakaro 

Nedėlioinis pagal susitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI ’

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

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

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

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

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

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

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

« 'i'ęū -Wi :.-L
GROBLEWSKIO

Lie-

Išdirbta 1 S Didumai:

Po 36c., 65c. Ir *1.11

£
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Baltis. 
1 »r»- 
plačią 
COLD

i

Kada būt reikalas del tikrų 
tuviškų gyduolių išdirbtų Dirbtuvė

je Aptiekoriau# Groblewski o,
Rašykit del knyjųitoa

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

Kas yražmogaus amžinas priešas? — 
Jis netik sunkiausias liga# įvaro, bot ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius URBAN ’8
POWDERS (Miltelius nuo Šalčio), jokią šalčių 
nebijo. Už 75 centus už baku* apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai ui akry. 
nutę) yra kai kanuolS prieš kitą amžiną Imo- 
gaus priešą — vidurių užkietėjimą —- kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatigkų, Homeopatlflkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas 

'i ‘ 9 ___  ' _ ■" * . f. >

F. URB(
*. >»*. <. • .

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

Sftrir?yiTM-rwTirtfaWWi
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios

’•Vienybei” A Ir ei u: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonai: f«7 Greenpolnl

S’

Nuo T. M. D. Vakarienes 
D-ro Viniko Pagerbimui

Pereito sekmadienio vakare, 
“Vienybės” Svetainėje, T. M. 
D. 3-čia kuopa (jos narės Lie
tuvaitės) surengė va'karienėlę 
pagerbimui tik ką iš Lietuvos 
grįžusio D-ro M. J. Viniko. Ji
sai mat yra senų laikų Brook
lyno gyventojas ir skaitęs lek
cijas T. M. Dr-ja taipgi lietu
vaičių moterų organizacijoms, 
todėl lietuvaitės ir surengė 
jam pasveikinimo vakarienę.

Vakarienėn susirinko sekan
ti svečiai ir viešnios (sudedu 
abėcėlės eilėje): J. Ambrazie
jus su žmona, p-lė Astrauskai
tė, V. Aleknavičius, Jonas Bu
tėnas (tik ką pribuvęs iš Phi
ladelphijos) su žmona, J. Bub- 
nis su žmona, S. Ba
cevičius su žmona, P. Belic
kas, A. Baniulis, K. Brainienė, 
J. Balažentis su žmona, F. Bla- 
žaitis su žmona; L čėsna; J. 
Dumblis, J. M. Danielius su 
žmona; L. Ereminas (senas 
chorų vadas) ; J. Garšva su 
žmona, S. Griškus, M. Jablons
kis su žmona, G. Jokūbaitis, K. 
Klenauskas, L. G. Kaziūnas, A. 
Kasmočius, J. Kralikauskas su 
žmona (iš Newark, N. J.), P. 
Kulis (iš Bayside, L. L), V. 
Kriaučiūnas su žmona, A. Kan- 
drotas, J. Laučiškis, P. Litvai- 
tis su žmona, F. Morkus (dai- 
ninkas), P. Mačys, P. Mikolai- 
nis su žmona, A. Navickas, V. 
Pivariūnas su leide, J. Rugis, 
E.Rudnikas, K. Strumskis (cho 
rų vadas) su žmona, A. B. Stri ■ 
maitis su žmona, I. Stanevičius, 
V. ša'būnas, A. šrupskis, V. 
Struogis su žmona, J. O. Sir
vydas su žmona, V. Sirvydas 
su žmona, M. Sirvydas, A. Stan 
kevičius, S. Šiaučiūnas, A. Tu
rauskas su žmona, F. Venys, J. 
Vasiliauskas su žmona, J. Vit
kauskas (iš Newarko), J. Va
lentis

Ant 
čiai — 
žmona,

Vakarienę vedė p. L Miko- 
lainienė. Prie stalo kalbėjo: V. 
Sirvydas, kuopos pirmininkas; 
p. Mikolainienė, J. O. Sirvy
das, K. Sirvydienė nuo Globos 
Dr-jos, K. Strumskis, A. šrups
kis (pratarė kelis žodžius), A. 
B. Strimaitis ir O. Vinikienė.

Užbaigoje garbės svečias Dr. 
Vinikas laikė ilgoki} kalbą apie 
savo pastebėjimus buvo j ant 
Lietuvoje, ypač apie Kaune ir 
kaimuose esančią padėtį, kuri 
esanti labai gera. Ypač dailė ir 
drama Lietuvoje esanti taip pa
kilusi, kad prie jų ir Amerika 
negalinti lygintis. Esą Kaune 
turčių, bet esą kaip mieste taip 
ir kitur skurdo, todėl kvietė mo 
teris užsiimti šelpimu našlai
čių, o šiaip visus lietuvius su
sirūpinti šelpimu Lietuvos raš
tais. Kalba buvo ilga ir graži; 
kaip ką labai nustebino, kad 
Lietuvoje jau atsirado luomai, 
iš kurių vieni labai išsipuosę,

kiti suvargę. Mat to Amerikoje 
nėra.

Dr. Vinikas šį vakarą tik pa
viršium ir lengvai kalbėjo, nes 

"jam, kaip šį vakarą paaiškėjo, 
bus proga giliau visuomenę in
formuoti per kitas vakarienes, 
kurias čionai Brooklyne jam 
ketinama rengti. Ypač daug 
svarbaus galės pasakyti “Vie
nybės’’ po-seiminėj vakarienėj, 
Kovo 8 d., Knapp Mansion sve
tainėje.

Vakarėlis buvo linksmas ir 
smagus. Valgiai lietuvaičių pa
gaminti — skanūs. Muzika p. 
F. Blažaičio su jo dukriuke 
griežė visokius šokius, o sve
čiai ir viešnios po vakarienės 
iki 1-mai valandai trypė, kiek 
tilpo.

Vakarienės šeimininkės bu
vo: M. Danielienė, K. širvydie- 
nė, O. Litvaitienė ir I. Mikolai- 
lienė. Padėjo prie vakarienės 
darbuotis: P. Belickas, M. Sir
vydas, M. Jablonskis, O. Lakš- 
tutienė, V. šabūnas ir p. Brai- 
nienė.

T. M. D. kuopon Įsirašė nau
ji nariai: 
Kulis, A. 
t Mrs/ O.

ti ten operetę “Vaikas ar Mer
gaitė?” Vasario 21 d. Tenykš
čiai lietuviai turės progą pa
matyti vieną iš linksmų popu
liarių operečių lietuvių kalboje.

“Pasaulio Pabaiga”
Perėjo su Triukšmu

Nekasdien mat būna 
atsitikimai, (kaip pasaulio pa
baiga, todėl tūli žmoneliai, iš
gąsdinti bobelės Margaret 
Rowers iš California pranaša
vimu, laukė per. penktadienio 
nakties su didele baime.

Bet, vieniems ant džiaugs-

tokie

mokyklėlė tartum yla kelnių ki- 
šeniuj, graibinėjosi kai girti 
apie tvoras, ieškodami visokių 
priekabių. Vienas narys, neiš
kentęs, net pasipiktino ypatin
gai Briedžio žiovavimais, sa
kydamas: “Pasakojo, pasako
jo visą vakarą ir nieko nepasa
kė”. Nežiūrint tų atsilikėlių 
mikčiojimų, priėjus balsavimui 
nei vienas nedrįso pakelti ran
ką prieš aukavimą. Kuopa mo
kyklą Įkūrė ir būtų pasirodžiusi 
labai prastai, jei nebūtų paro
džiusi entuziazmo jos palaiky
mui. Vietoj išreikšti pagarbą 
mokyklėlės komisijai: Pr. Ba
jorui, I. Kavaliauskui ir S. Pau
žai už pasišventimo darbą toje 
mokykloje, nekurie nariai, 
suprantama bolševikai, spiaudo 
it pipirą užkandę. Tas parodo 
tik, kur jie tinka.

Chicago, Detroit, Cleveland, 
Youngstown, ir kt.

— Telegrama. “Kultūros” 
B-vė iš Lietuvos telegrafuoja 
Tėvynės Mylėtojų Dr-jai, jogei 
1-asis tomas Wells’o “Istorijos” 
būsiąs Amerikon išsiųstas apie 
vidurį Kovo mėnesio.

— SLA. 83-čios kuopos Jau
nuolių Mokyklon dar priimama 
nauji mokiniai. Prašoma tik, 
kad tėvai pasisikubintų savo 
jaunuolius prisiųsti juogrei- 
čiau, nes netrukus registracija 
bus uždaryta.

----------------------------------------- STORAS ISSIRANDAVOJA
REIKALAUJAM AGENTŲ ' Per daugelį metų buvo kostumoriš- 

Del pardavinėjimo gyduolių. Agon- kas kriaučius ir šis storas gerai iš- 
tai uždirba nuo $50 iki $100 j savaitę 
laiko. Rašykite del platesnių informa
cijų: Deksnis Ointment Co., 518 Main 
St., Hartford, Conn. (18

PARSIDUODA KRIAUČIŲ DIRB
TUVĖ su visais įrengimais. Viso yra 
šešios siuvamos mašinos ir viena •‘La
pei” mašina. Parsiduoda prieinama 
kaina iš priežasties ėjimo į didesnį biz 
nį. Atsišaukite pas: Liutkevičių ir 
Makantuviėių, 537 Lorimer St., Bro
oklyn, N. Y. (19)

dirbtas šiam bizniui. Gera proga ge
ram kostumeriškani kriąučiui padaryti 
geras biznis. įlenda. nebrangi. Vieta 
lietuviais apgyventa. Atsišaukit pan 
savininką. Jurgis Svetulis, 200 North 
2nd St., Harrison, N. J. (25)

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

V. Aleknavičius, P. 
Navickas, 
Buibnienė.

Kuopos

J. Rūgi s

Mūsų Dainininkas J.
Butėnas Apsilankė B klyne

Pereitą'šeštadienį mūsų dai
lininkas Jonas Butėnas atvyko 
iš Philadelphijos j Brooklyną. 
Dabar jisai važiuos j Hartford, 
Conn., kur dainuos Vasario 15 

’d. savo koncerte.
Mirė Lietuviai• -A

(artistas).
galo patys garbės sve- 
Dr. M. J. Vinikas ir jo 
ponia O. Vinikienė.

Jonas Urbonas, 15 metų, gy
venęs 19 Firth Ave., Maspeth, 
mirė Vasario 7 d., bus laidotas 
Vasario 10 d. šv. Jono kapinė
se.

Juozas Naveskas, 56 metų, 
gyvenęs 131 No. 6th St., mirė 
Vasario 8 d
sario 11 d., iš 
bažnyčios, šv. 
nėse.

Marė Zubris, 
nusi 18 Judge 
rio 8 d., bus 
12 d., iš kun.
lios, šv. Trejybės kapinėse.

Laidoja graiborius pil. 
;as Garšva.

bus laidotas Va- 
kun. Remeikos 
Trejybės kapi-

gyve-
Vasa-

41 metų, 
st., mirė 
laidota Vasario 
Paniuko įbažny-

Lietuviai Vedasi

Juo-

Ignas Kirkutis, Maspeth, L. 
I., su Jule Baranauskiute, 349 
So. 1st St.

Jonas Samuolis, 147 Thames 
St. su Konstancija 
513 Cleveland St.

Widiam Stašaitis, 
bridge St., su Mae 
Utica Ave.

Karpiute,

31G Bain- 
Russo, 11

Operetės
Važiuoja

Draugija
Philadelphijon

Operetės Draugija,Lietuvių
vedama Prof. K. Strumskio, va 
žiuoja Philadelphijon suvaidin-

mo, kitiems ant nesmagumo—' nika ir išrinkta tam tikslui ko-
- • _ • ___________1* — „1. • ' • T. . •

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA 

“VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE

4 šeimynų mūro namas, mau 
dynės, elektros šviesa, lotas 25

1 per 98, rendų $1884 metuose, 
Iš atskaitų pasirodė, kad kuo-' $15,000,

pa turi virš $82.00 pinigų. Ta
po nutarta vasarą surengti pik-

ėmė ir neįvyko pasaulio pabai- misija. Prisirašė vienas naujas 
ga! Ypač to gailisi skolingi narys, kuris pat 
žmonės, kuriems senosios sko
los vistiek reikės mokėti. Jei 
pasaulis būtų dingęs, būtų din
gę ir skolos. Kaip tai gaila!

Iš daugelio atsitikimų sąry
šy su lauktąja pasaulio pabai
ga, laikraščiai sumini keletą, 
kurie parodo, kad tūliems buvo 
ir visai ne juokai. Kiti tos bai
sios valandos visai nebenorėjo 
gyvi sulaukti, todėl patys pa
siskubino numirti, o kiti nors 
šiokio tokio triukšmo spėjo pa
daryti. Paveizdan:

Walter Michalowski
kas), 37 metų, nuo 541 — 46th 
St., Brooklyne, fl’ųo ilgiau lau
kė, tuo daugiau Įsibailino. To
dėl vidurnakti savo namuose 
pasikorė.

O poniutė Andrew Korts, iš 
Shickshiny, Pa., iš tos pačios 
baimės irgi nusižudė.

Stephen Kowalsky (lenku- tikrai laimės, 
tis), 12 metų, nuo 176 India . atsisakė.

Pirmadienio 
rai ėmėsi su 
pralaimėjo savo' pirmą lošą šio 
sezono. Jie gavo tik 24, o prie
šų jauktas 40. Negalima Jaunų 
Vyrų nei kaltinti, nes nebuvo 
senų grojikų dviejų vyrukų ir 
per tris dienas paeiliui jie ėmė
si, todėl pavargo.

Praeitą šeštadienį Jauni Vy
rai lošė su St. Lucy Catholic 
kliubu, ir laimėjo gavę 39 prieš 
32 punktus. Ateinantį penkta
dienį ir šeštadienį imsis su At
lantic Fellows ir Good Counsel.

Jaunų Lietuvaičių Draugija, 
kaip žinoma, rengia gražų ba
lių vasario 11-tą Arcadia salėje. 
Laukiama daug publikos.

Kor.

atėjo. Mūsų
nauji organizatoriai dar miega.

Buvęs.

Jaunu Vyru Basketball 
Jaukto Darbuotė

(len-

Pradžia šios savaitės Jaunų 
Vyrų Lietuvių Basket Ball 
jauktui buvo pilna darbų. Su- 
batoje buvo susirėmimas su Ca- 
narsie Big Five. Jauni Vyrai ga 
vo 48 punktus, o tie 17. Nedėl- 
dieny Jauni Vyrai nuvyko Į Ca- 
narsie Big Five vietovę ir ten 
turėjo susirėmimą, šį sykį Ka- 
narsiečiiai turėjo pasiėmę kele
tą geresnių sportų Į savo jauk
tą, bet ir tai jiems pavyko tik 
gauti lygų skaičių punktų — 
25 prieš 25. Reiškia, nelaimėjo 
nei vienas, nei kitas. Jauni Vy
rai siūlė pailginti lošą per 5 
minutes, kad patirti kuri pusė 

bet Kanarsiečiai

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

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

W i 11 i a m sb u rg o a p i e 1 i n k ė j.
Du mūro namu, vienas 15 

kambariu, kitas 8 kambariu, , 
rendos $1500 metuose, kaina1! 
$11,000, Įmokėti tiek, kiek pir- 
kikas susiderės su pardavėju.

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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LIETUVIŠKA
RESTORACIJA ♦

♦

1

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

Parsiduoda 170 akru geros žemės, 
geras 12 kambarių namas, nauja bar- 
nė, tvartas 36 karvėms, cemento grin
dys, naujas didelis šilo, pieninė, veži
mams budinkas, vištinyčia, viskas j- 
rengta darymui geros rūšies pieno. Dvi 
mylios nuo Bordeno fabriko, 20 mylių 
nuo Poughkeepsie. Savininkas nese
nai mirė. Turi parduoti Kaina $4,500. 
Sąlygos lengvos. Atsišaukite tuoj. p. O. 
Box 178, Farmingdale, N. Y. (22)

Tel.

Fotografuoju ve 
Helijas, Bankie- 
tuB, nnbašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

vakare Jauni Vy 
Goog Counsel ir

IS

nu-
su-

$35,000, bet 
nebegalės jų 
save nusižudė ir 
žmoną.

Greenpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTI8TAS

229 Bedford Ave., kampas N. 4 8t. 
BROOKLYN, N. Y.

X-Splndulhj Diagnoza
Valandos:

Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Nuo 2 po pietą iki 8 vai.

Tol.

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

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

t 
t 
t

t

Tel. Stngg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas) 
n •

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankietams Ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N, Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Pianai ir playeriai, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiamo iki žomiausią 
kainų už cash ir ant lon 
gviausių išmokėjimų. 
Taipgi naujauHios laidos 
Lietuviškų Kolų pianam, 
ir gaidy.
Rekordų del gramafonų 

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

Reikalingas pusininkas ir pagolbi- 
įlinkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel, Stagg 6262

Et., Brooklyn, Įsiklausęs tėvų 
baimės, prapuolė iš namų. Ryt
metį ji rado lenkų bažnyčioje 
ant kampo Eagle St. ir Manha
ttan Avė., giliai užsislėpusi.

Frederick Danzeisen, 
Temperance, Mich., turėjo 
taupęs banke 
•siminęs, kad 
naudoti, pats 
sužeidė savo

Benjamin Lemoncelli, 23 me
tų, ilgai policijos ieškomas, at
ėjo i West 30th St. policijos 
stotį New Yorke ir pasidavė 
geruoju, nes nenorįs pasilikti 
piktadėjui iki pasaulio pabai
gai, — jis baigsis, reiškia ir 
jūs iš manęs ne ką pešite!

Tūlas žmogelis iš Oyster 
L. I., sumanė tą valandą 
prigulinčiai apvaikščioti;

savo tu- 
sup'laišė, 
net

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gelfis del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

išvilko iš skiepo 
dynamitą ir ji

Po Miestą Pasidairius

Bay, 
nors 
todėl 
retą
kad po visą apylinkę 
gai išbirėjo.

Frederick Stump
Cook St., Brooklyn, buvo
manęs save ii- pačią nužudyti,

lan-

nuo 69 
su-

— “Vienybės” 
pavadai (proxies) 
nėta. Kurie savu 
tų, meldžiami atsiliepti ir pri
duoti savo antrašus, nes laiš-

šėrininkams 
jau išsiunti- 
laiku negau-

kad nepatekti gyvanm i pašau-|kai gaiės nenueiti daugiausiai 
1 I fVMt m m n T-* rx tv rl n r»'\ A I 1 O 1 1 O • 1 4 . _ j • 1    _ _ 4 _ I T !lio griuvėsius. Begėdė policija 
Įsimaišė ir sutrukdė tą 
baimingą darbą!

Herman Steubbe, 
velt, L. L, atsisakė 
bą, sakydamas: “Ai
bė eit dar i darbą, 
taip viskas nueis po plynių!’’

dievo-

Roose- 
į dar-eiti 

ne kvaily- 
kuomet ir

Is SLA. 83 Kuopos 
Mėnesinio Susirinkimo

Įvykęs ketvirtadienio vakare 
SLA. 83-čios' kuopos susirinki
mas parodė faktą, kad mūsų 
naujas pirmininkas dar nepra
moko susirinkimu vesti: pr'iė- 1 'męs visą glėbi Įnešimų, jis su
simaišo ir paskui klausia narių: 

1 “apie ką čia einasi ?” Todėl da
lykų svarstymas negali eiti 
sklandžiai. Kitas pirmininkas 
būtų labai kuopai Į sveikatą.

Svarbiausiu klausimu disku- 
suotu buvo aukavimas 20 dola- 

1 rių pačios kuopos Įsteigtos mo
kyklėlės palaikymui. Bolševi- 

• kuojanti nariai, kuriems ta

de'l netikrų antrašų. Visiems 
reikia pasistengti dalyvauti šė- 
rininkų seime Kovo 7 d.

— Vasario 16-tos apvaikš
čiojimas, Įvygs Vasario 15 d. 
vakare, “Vienybės” Svetainėje. 

Rengia L. M. G. D., ir turės 
Įvairų programėlį. Kalbėtojos 

bus tik moterys. Kviečiami vi
si susirinkti.

— Globiečių susirinkimas Į- 
vyks Vasario 12 d. vakare, 
“Vienybės” Svetainėje. Tėmy- 
kite narės ir nariai, kad dabar 
mūsų susirinkimai bus kas an
tra ketvirtadieni kiekvieno t f

mėnesio. Takios tik dienos li
ko laisvos “Vienybės” svetai
nėje nuo kitų susirinkimų.

K. širvydienė, 
LMGD. Pirmininkė.

— J. W. Liūtas, Sandaros 
pirmininkas ir U. S. Lines ofi
cialus pereitą sekmadienio va
karą iškeliavo su šios laivų 
kompanijos reikalais veik vi
sam mėnesiui. Jisai keliauja Į 
Vakarus. Aplankys: Pittsburg,

e

DR. G. BUKKI
13§ NORMAN AVE.

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

Jž lietūviska akusbbka i-v

f

Marijona Tamklenė 
p4prio palagy ant pareikalavimojY; 
^dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
^►dieniais. Darbą atlieka atsakau 
^♦čiai už prieinamą kainą

SO STAGG STREET
& Brooklyn, N. Y.
W Tol. Stagg 6731

Tel. Lenox 8973
A. L. CEASAR, M.D.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

109 East 87th St., New York 
(Tarpe Parrk ir Lexington Avenue) 
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną; nuo

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

ttchyve

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba’ 
zori u.

— 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

STOKF.8
C. Brooklyn, N. Y.

šiuo adresu

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalovoja vieo- 
kius paveikslus 
Įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir krn- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai! 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

11 ■■■■»' "i .s ljl-—■gy

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montieth Street 
Kampas Bnahwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N Y.

Vyrams, Moterims ir 
Prašau Tamistą reikale atsilankyti, o

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IK

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

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

K

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

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

Vaikams
būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

'M

6
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