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LATVIJOS SPAUDA NUGIRDUSI
RUSIJOS VALDININKU TARIMASI

KAIP PASIGROBTI PABALTIJA
Bolševikai Nutarę Drumsti Gyvenimą Pabalti- 

jos Valstybėse, Kad Atbaidyti Svetimą 
Kapitalą Nuo Ten.

REZIGNAVO KLAIPĖDOS KRAŠTO PRE
ZIDENTAS , GAILIUS, SAKYDAMAS, 
KAD JO SVEIKATA NENEŠA UŽIMTI 
TĄ VIETĄ.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Washington. Amerikos 

valdžia pasirašė sutartį su 
Lenkija, pagal kurią abi ša
lys sutinka viena kitos biz
nį šelpti ir remti.

—o—
Orange, N. J. Apie 3,800 

darbininku, dirbančiu skry- 
belinėse čia, žada streikuo
ti, nes penki fabrikai atsi
sako pasirašyti naują sutar 
tį. Fabrikantai gazdina iš
kraustysiu šapas iš miesto.

—o—
Roma. Popiežius pasirašė 

konkordatą su Lenkija, ku
ris sutvarko vyskupų val
džią pas lenkus.

—o_
Tangier. Ispanų pasitrau

kimas iš Maroko, kur juos 
veja murinai, per kelias die 
nas kainavo gyvybe 5,500

Washington. Atstovų rū
mas, 213 balsais prieš 39, 
priėmė bilių, kuris pavelija 
valdžiai deportuoti bile ne- 
pilietį, pagautą verdant 

ir gavusį 
kalėjimo 
kriminali

munšainę 
žiau metu 
ar kitokį 
žengimą.

nema- 
už tai, 
prasi-

sindamas kitiems brauningu, I ninkai, kurie gabeno iš Prūsų 
kad jo neliestų, tempė žmoną į • lioifnviaVoa L-nvo-na 
krūmus, norėdamas ją išžaginti. 
Tik drąsesniems vyrams pagra
sinus, kad nepiktintų viešai ma
žesniųjų ir nekeltų ergelių, jis

RYGĄ. — Latvių laikraščiai rašo, kad vidury sau
sio Maskvoje įvykęs pasitarimas komunizmo vadų, civi
lių ir militarių Rusijos valdininkų. Tarp kitų klausimų 
jie svarstė kaip pasigrobti atgal Pabaltijos valstybes, 
kurios Rusijai būtinai reikalingos, ypatingai Latvija ir 
Estijos. Slapti agentai raportavę, kad komunistai Pabal
tijos valstybėse jokios įtakos liaudyje neturi ir todėl “iš 
vidaus” revoliucijos sukelti nėra galima. Jei iš vidaus 
kokios grupės pakiltų, tai padidėtų tik tų valstybių pilie- __ . . . .
čių patriotizmas ir bolševikai nelaimėtų. Rusijos gi ar- ’ kareivių. Mat, murinai nuo 
miją siųsti taipgi negalima, nes tas sukeltų Europos val
stybes. Todėl likosi nutarta daryti atskirus žygius prieš 
Pabaltijos valstybių vadus ir valdininkus, drumsti at
mosferą, kad tuom i visi matytų būk Pabalti joj “nėra vis
kas pastovu”. Tada Europiečiai nedės į tas valstybes ka
pitalo ir jos žlugsią.

—O—
New York;. Keleiviai iš 

Airijos, atvykę čionai, pa-[ 
sakoja, kad pernai ten liję1 
276 dienas iš 365. Todėl ne- 
kuriose srityse yra badas.

—o—
Cincinnati. Mielių gamin

tojas fabrikantas Fleišman, 
kuris 
mirė, 
lionų dolarių, kurie teks jo 
sūnui

nesenai staiga pasi-1 
palieka pinigų GO mi-

ir dukterei.

BERLIN. — Lietuvos prezidentas Stulginskis, kuris 
čia gydosi, atsilankė pas Vokietijos prezidentą Ebert’ą,

Zapyškis. — čia žmones la
bai tamsūs ir labai mėgsta gir
tuokliauti. Girtuokliavimai su
kelia muštynių, barnių ir kitų 
nelaimių. Nesenai Dievogalos 
kaime ūkininko Zyko Stasio na
muose buvo vestuvės. Apylinkė- žmoną paleido, bet drauge ją ly- 
je tuo laiku slapstės žinomas 1 dėjo ligi namų visaip keikdamas 
plėšikas Kuras ii- todėl į kai- išmišliodamas ir teršdamas ją 

bjauriausiais žodžiais.
Jos tėvai pranešė apie tai Ki-

mą buvo atsiustas vienas po
licininkas Lapenis. Užėjus jam
pas p. Zyką vestuvių pažiūrėti, dūlių policijai ir dabar eina tar- 

|prie jo prikibo girtas pil. Ja-
I rašius. Prie jo prisidėjo dar ke
letas girtuoklių ir policininką ė- 
mė mušti. Policininkas gerokai 
būtų nukentėjęs, bet žmonės ap 
gynė.

Pasikarščiavę vyrukai atiduo
ti teisman už policininko užpuo- 

žmonės kalba, kad šie vy- 
ilgam laikui gausią “val- 
pyrago.” Piplių Jonas

dymas del jo tokio begėdiško pa 
sielgimo. Kažin ar tam “didvy
riui” neprisieis pamatyti “šal
toji.” už kelio pastojimą ir kokį 
papiktinantį apsiėjimą?...

Bijūnas.

lietuviškas knygas. Prisimena 
nesenai švęstos 40 metų sukak
tuvės nuo “Aušros” laikų. Nes 
visai tai laikome šventu, o dar
bais paminame ir niekiname tai. 
Laikas būtų suprasti mūsų bro
lių sielas, kurie Sibire žuvo už 
tautines mintis. Laikas pagerbti 
mūsų didvyrius netik žodžiais, 
bet ir darbais. Tad tobulinkime, 
bet ne šmeižkime! “Menka gar
bė svetimoms kalboms kalbėti, 
didi gėda savosios gerai nemo
kėti !” Laisvytis.

limą. 
rukai 
disko

Užpaliai. (“Vienybės” kor.) 
Buvusioji valsčiaus taryba iš
grindė (išbrūkavo) miestuko ai
kštės vidurį ir Laisvės gatvę, 
šonuose nebrukuotos aikštės, su 
vertė likusius akmenis, juos iš
mėtydami visu pakraščiu. Da
bartės nebrukuota vieta perva
žiuoti negalima, nes gali ar ra
tai subirėti ar arklys kojas iš
silaužti. Eidamas nakty jau 
gink Dieve išsisukai nuo bruka- 
vonės, tai jau sveiko pakaušio 
neišneši. Pabudęęs Vaidyla

ARKLIU PAŠTAS
Šimonys, Panevėžio aps. — 

‘ Šimonių valse. Tarybos sprendi
mu 1924 m. gruodžio 3 d. įvyko 
“arklių pašto” samdymo varžy
tinės. Jose dalyvavo 14 suinte
resuotų asmenų, ir iš tų laimėjo 
pil. Petras Uldukis, nusivaržęs 
nuo 6,000 lt. varžyt. sumos iki 
3,000 lt. į metus. Arklių paštas 
(pastočių vietoj) atiduotas 3-ms 
metams. Jo laikytojas turi visu) 
met pasirengęs laikyti 2 gerus 
arklius, tris vežimus ir pakink
tus.

š-nių pašto agentūros reika
lais tris kartus į savaitę reikės 
vykti į Kupiškį ir vieną sykį nu 
vežti korespondenciją į Adomy
ne. B. R.

4

PRIE KO VEDA 
GIRTUOKLYBė

i kuris būdamas kalėjimo'’!^I „ Y“51“'? Bi,ŽŲ~ Per 
’• • ... i Kalėdų šventes Vaškų miestely

į buvo vestuvės, kur dalyvavo vie 
tinęs policijos nuovados polici
ninkas Gaulis Bo-lys. Visiems 
svečiams gerai įkaušus prasidė
jo .peštynės. Gaulis, pats būda
mas girtas ir beskirdamas mu
šeikas, drožė vienam piliečiui re 
volveriu per galva, ir netikėtai 
revolveris iššovė, kulka patai
kė pil. Smobkiui Jonui į galvą, 
kuris netrukus mirė. Joną Smol 
i ki nunešė 
Gaulį Bolį 
Tai kokios 
sėkmės!

Atlanta, Ga. čia papuolė | 
kalnų į bėgančius kareivius i trismui katalikų kunigas, j 
šaudo.

—o— pelionu, imdavęs kyšius,
Washington. Prohibicijos kad padaryti sėdėjimą “len 

agentai, iškratę kambarius 1 gvesnį” butlegeriams ir pa
buvusio savo vado, Ruby, I našiems prasižengėliams 
rado pas jį nemažai šnap-j Su juo suimta dar du vy- 
so ir vyno. rai.

Ulytėlė, Rokiškio v. (“Vieny
bės” kor.) — Gruodžio pabaigo
je susitvėrė Pašalpos Komite
tas, kurio tikslas bus aprūpinti 
vargingus vaikučius 
rašalu ir knygomis, kad galėtų 
lankyti pradinę mokyklą. Lėšos 
tam reikalui bus imamos iš su
rengtų vakarėlių, ir kitų pra
mogų. Be to, dar U. Knygynėlis 
paaukavo 200 pradžiamokslio 
knygų; tai yra pradžia darbo. 
Komiteto pirmininkas 
Kriukelis.

Tapo Išrastas Naujas Du Kandidatai į
M Čigonųr Karoliu* ' x. - kuriuo pasikalbėjo bendrais reikalais.' Vokiečių pre- Ba|cteriju Naikintojas

n* rl z-\ 4- r-k J*. V, z-J ra v -v i a-a» 4- • a I ara r. I »• a • a a I a rJ T i Av 1 1 /•» I-v «-» a * «zzidentas nusidžiaugė Stulginskiui, kad Lietuva labai 
mandagiai ir teisingai elgiasi su vokiečiais, kurie gyve
na Lietuvoje.

KLAIPĖDA. — Klaipėdos Krašto prezidentas Gai
lius rezignavo iš vietos. Jo vieton numatomas vokietis 
Bochert’as. Gailius sakosi sergąs ir važiuos Į Italiją 
gydytis.

Lenkų Paskolos Bonai 
Bus Pasiūlyti Panedčly

Kviečiai Pradėjo 
Pigti Ant Biržos

New York. Dillon and Read 
bankininkai skelbia, kad bonus 
naujos paskolos Lenkijai jie 
pasiūlys pirkti panedėly.

spe- 
kili-
pra-

Chicago. Kviečių biržos 
kuliantai išsigando kainų 
mo ir mano, kad neužilgo 

o Bo-Į sidės atpigimas. Todėl pradėjo
nų išviso bus už 50 milionų. pardavinėti'kviečius. Pasekmėje 
Neš 8 nuošimti. Paskola ūžti- to, kaina nukrito 17-ka centu

* Į
krinta Lenkijos valstybės tur- nuo bušelio. Dabar mokama po 
tais, ypatingai gelžkeliais. Bo
nai bus pardavinėjami pigiau, 
negu užrašyta ant bono vertė.

Baltimore, Md. Po dešimties 
, metų darbo, Dr. Leonard, iš 
John Hopkins universiteto, ra
do naują bakterijų naikintoją, 
kuris yra stipresnis už karbolį, 
bet žmogui visai nekenkia, tai 
yra “nedegina mėsų”. Manoma, 
kad žmogus, išgėręs to naikin
tojo, pasiliuosuoja nuo visų kū
ne esančių bakterijų, bet labiau 
šia tas kemikalas verkia 
jaknų ir šlapinimo pūslės.

Waterbury, Conn, čia gyve
nąs čigonas Frank Josef pa
reiškė norą tapti čigonų kara
lių, pasimirus broliui Nicholas 
John. Bet karalių nori būti ir 
kitas John’o brolis, Pitasra Jur

gi’ venas Yonkers, N. Y.
Yon-

ka. gyvenąs Yonkers, 
Rinkimai neužilgo įvyks 
ker’se ar apylinkėje.

ant Juodukų Bankas 
Užsidarė Duris

Lietuviai Apvogė 
Kinietį Chicagoje

Philadelphia, Pa. Brown 
Stevens bankas, kuris yra 
domas juodukų, uždarė duris, 
kada žmonės pradėjo reikalau
ti pinigų atgal. Sakoma, kad

kiniečio . žmonių pinigai nedings, nes

kapus, o policininką 
nuvarė j italėjimą. 

liūdnos girtybės pa- 
Ignas Lapienis.

TAI BENT “DIDVYRIS”
Sudargas, šakių a p.s. — Mūsų 

parapijoj yra viena pora, kuri 
tarp savęs jokiu būdu negali su 
sitaikinti, nors dar tik antri me
tai, kaip apsivedė. Del vyro žiau 
raus apsiėjimo su žmona, ji tu
rėjo j’i pamesti ir sugrįžti pas

$1.84 už bušelį. Laike kainų 
kilimo ir spekuliacijos nekurie 
spekuliantai padarė po penkis 
ir dešimtį milionų dolarių pel
no.

li.etu-

Gavo Meilę, Bet 
Neteko Kelnių

Shamokin, Pa. Tūlam 
viui čia nutiko juokingas atsi
tikimas, kuris juokina visą mie 
stelį. Dažinojęs, kad vyras gra
žios moterėlės išvažiavo į New 
Yonką, jis atsilankė pas ją ir 
užmigo su ja. Tuom tarpu va
gis įsikraustęs, paėmė jo kel
nes, laikrodėlį ir pinigus. Varg
šas turėjo be kelnių namo par
bėgti.1

Amerikos Rašytojai 
Statysis Sau Namą ■%

New York. Įžymesni Ameri
kos rašytojai, susimetę, 
tys čia pustrečio mil. 
vertes namą,
Avė. ir 34-tos gatvės. Jie mano 
ten įsitaisyti 
barius, 
kambarius.

s-ta- 
dolarių 

ant Lexington

gyvenimui kum
št ūdijąs ir rašomus

Pavadai (Proxies) jau išsiuntinėta. Jei kas 
delei kokiu nors priežasčių negautu, rašy
kit “Vienybės”, ofisan.

Y : ’aTW t 
B -4’fe.

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

ės4” Bendrovės Seimas įvyks 
Kovo (March) 7 d., “Vienybės” Sve
tainėje”, 193 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Visų šėrininkų pareiga šiame svarbia
me suvažiavime dalyvauti.

Chicago. čia tapo areštuotas 
Jonas Shemaitis, kuris su ki
tais bandė apiplėšti
Hong Hung Lo “čop-su” ręsto-’nigų bankas turįs milioną
raciją. Kinietis pradėjęs šaudy- larių ir apie tiek pat skolų, 
ti Ir vagiliai pabėgę, bet poli
cija sučiupo Shemaitį. Po to 
areštuota dar keli lietuviai, po 
17 metų, kurie kaltinami apvo
gime cigarų krautuvės.

Amerikos Fabrikų 
Darbai 1925 Metais

Senatas Paskiria $20,000 
Pilietybės Popieroms

and
vai-'savo tėvus..Jis visiems giriasi 

negalįs be žmonos apsieiti.
Taigi norėdamas jis motery

ste pasinaudoti, Kalėdų pirmą
ją dieną begrižtant žmonai drau 
ge su kitais iš bažnyčios, jis pa
giry pastojo žmonai kelią ir grą

pi- 
do-

Popiežius Rengiasi 
Pasaulį Apkeliauti

ĮSILAUŽIMAS
Klovainiai, šiaul. apskr. — 

j Gruodžio 20 dieną vakare, apie 
» 8—9 valandą niekam nesant 
I klebonijos kambariuose, nežino
mi vagys išlaužė klebonijos lan 
gą -ir įlindę vidun atlupo klebo
no komodą, pagriebė klebono J. 
Stakausko pinigus, apie keturis 
ar penkis šimtus litų; pinigų 
dalis buvo įvairių organizacijų 
ir parapijos. Vagys kol kas ne
susekta. Taigi, dar šitas atsiti
kimas parodo, kad pinigų na
muose nereikia laikyti.

Kaimo demokratas.

- P.
P. K.

■

KUNIGAS VIETON Į LAIDO
TUVES VYKSTA ŽYDUI PA

TENTĄ TRAKTIERIUI 
IŠPIRKTI

London. Anglų katalikai 
žinojo, kad jei popiežiui pavyks 

• ■ i • t* /r 1*** 1

da-Washington. Valdžia skel
bia, kad užpernai Amerikos fa
brikai pagaminę prekių vertės susitarti su Mussolini ir pada- 

nuo- ryti konkordatą, tai popiežius 
1921 po to važiuos pasivažinėti po 

pasaulį ir aplankyti katalikiš
kas šalis.

mūsų tautos kalbos.

virš
gavo

60 bidonų dolarių, arba 38 
Šimčiais daugiau, negu 

Washington. Senatas suteikė metais. Darbininkų dirbo 
Darbo departamentui $20,000, 8 milionai, kurie algomis
kad pagreitinti išdavimą pilie- (apie 10 bilionų dolarių. Arklio 
tinių popierių laukiantiems ap- 
likantams. Tapo įrodyta, kad 
apie 100,000 laukia popierų, bet 
teismai del darbininkų 
nespėja jų išduoti.

jėgų tie fabrikai sunaudojo 33 
m ii ienų s, o anglių 241 milionti 
tonų.

Apdraus Visus Darbo 
Federacijos Narius

stokos

Youngstown, Ohio. Neužilgo 
čia bus atidaryta 11-kos milio
nų dolarių elektrikaunė. Gruo
džio mėnesy, 
ninkama šiame 
išmokėta netoli 
’ariu algomis,
vra plieno fabrikų.

Sumažino Anglijos 
Audėjų Darbo Valandas

ne

sakoma, darbi- 
distrikte tapo 
7 milionai 
Daugiausia

do- 
čia

Indianapolis. Suskaičius refe
rendumo balsus, balsuojant už 
angliakasių viršininkus, pasi
rodo, kad Lewis vėl tapo išrink
tas. Jis gavo 136,209 balsus, o 
jo priešas 62,843.

Manchester. Del to, kad 
išperkama visų išaustų audek- 

jlų, fabrikantai čia sumažino 
darbininkams valandas nuo 39 
į savaitę iki 35. Tas paliečia 
apie 100,000 darbininkų.

Newark, N. J. Po 10 minutų 
apsvarstymo, džiuri pripažino 
nekalta Francę Majauskiutę, 16 
metų mergaitę, kuri buvo kal
tinama, kad nužudžiusi
vaiką, įdėdama jį j bulvių mai
šą ir palikdama 'kieme.

savo

Miroslavo kunigas (k. d.) ko
operatyvo vedėjas, griežtai nusi 
statė žydams neduoti traktie
riaus, prašė atiduoti tą “gešef- 
tą” kooperatyvui. Prašymas bu
vo patenkintas; tačiau nežinia 
kodėl imta ir “gešeftas” per
duota žydui Finkelšteinui Jošu- 
jui. Tas žydelis jau ramybės ku
nigui nedavė, vis prašė kuo grei
čiausia išimti jam patentą prieš 
šventes, nes galėsiąs gerai pasi
pelnyti. Tuo laiku Pupasodžiaus 
kaime mirė ūkininkas Nedžins- 
kis. Kunigui užmokėta 120 li
tų už laidotuves. Prižadėta mi
rusį palaidoti. 5-1 atvežus ga
lan Miroslavos miest. lavoną, 
laukė pasitinkant kunigo. Bet 
pasirodė, kad kunigas su žydu 
nuvažiavę Alytun išimti žydui 
traktieriui patentą (valstybinės 
degt, parduotuvė), žmonės pa
sipiktinę kunigo pasielgimu, pa
tys be kunigo nabašninką pa
laidojo.

Dabar visoje apylinkėje žmo
nės kalba: štai tau laikai, kuni
gai, vieton į laidotuves, užž ku
rias pinigus ima, vyksta mies
tan patentą žydams išimti, o 
žmonės per kiaurą dieną palie
ka jo laukti. J. Sacišvilas.

Šiauliai. (“Vienybės” kor.) -- 
Nors skaitomės lietuviai, tačiau 
iš mūsų darbų lietuviškumo ne
simatyti. Turime įsakymus vie
šose vietose nedarkyti lietuvių 
kalbos, jau turime švarias nuo 
deguto ir žydų kalbos afišas, 
bet toli gražu mes dar nesame 
supratę
Mums toji brangioji mūsų tė
vynės kalba išlaikyta motinų 
širdyse-darkoma. Kur neisi, vi
sur bjaurojama (nors jau yra 
įstaigų kur kalba raštu grynai 
užlaikoma) — šmeižiama. Kitur 
parašyta, kad nei suprasti nega 
Įima kas ten per gudrybės. Ki
tur žodžiai iškreipti, kad net 
baugu. Arba miesto gatvėse gir
di “čego-pačego” pliauškant ar
ba drožia sau rusiškai, kad net 
gatvė skamba. Stotyse ir kitose 
viešose įstaigose net patys lie
tuviai — įstaigų tarnautojai lai 
ko už garbę pačiauškėti rusiš
kai.

Labai blogą įspūdį padarė 
man Šiaulių gaisrininkai. Neiš
skiriant nei vieno drožia sau ru
siškai, lyg jauties pakliuvęs Ru
sijoje. Tik štai išgirsi: “Ei 
atstarožno tavarišei” — kad nu 
purto nemalonus jausmas ir pri

jis nenori gy- limena kova už kalbą. Prisime
na mūsų didvyriai kontrabandi-

Miami, Fla. Darbo Federaci
jos vadai pradėjo svarstyti 
’■kausimą apie gyvybės apdrau
dimą visų unijos narių. Pasi
rodo, kad laibai pigiai darbinin
kams.kainuotų, jei tas milžiniš
kas projektas taptų įvykdintas.

Pranašas Pasaulio 
Pabaigos Pabėgo

Patchogue, L. I. Reidt’as, pra 
našas pasaulio pabaigos, išsi
kraustė su manta ir pačia iš 
šios apylinkės. Matyti, kad su 
“durniais”, kurie juokiasi iš jo 
pran.'Vuivtimų, 
venti.

Raseiniai. — Knygynas neduo 
da skaityti knygų. — Valsty
bės knygyno skyriaus kataloge 
yra įrašyta knyga Rubakino “Iš 
tamsios praeities į šviesią atei
tį,” bet skaityti pil. neduoda
ma. Ir šiaip knygyne maža tvar
kos. G-ytė.

«
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Visgi inteligentija mūsų “vei
kia.”

Redakcijos Straipsniai
VĖL GĖDA PRIEŠ PASAULIO AKIS 
DEL KUN. PURICKIO.
> - / ; ■ j., a >■: eph. c . * ■ į

Amerikos laikraščiai pasigavo žinias iš Berlino, o 
mūsų nevidonai lenkų agentai jas išpūtė į milžinišką 
burbulą tas žinias, prieš kurias — deja! — nei turime» 
kam,.nei turime kaip atsispirti. Ir šmeižia visą Lietuvą,! 
podraug visų lietuvių vardą. Tai yra žinia apie prasidė
jusią kun. Purickio bylą Lietuvoje.

Esmė tos nešvarios istorijos yra Įsidėmėtina.
Kun. Purickis dar treji metai, pametė altorių ir nu

ėjo į užsienių ministerius. Tais laikais Rusijoje siautė 
badas, ir Purickis sudarė planą — siuntinėti vagonais 
pašalpą Maskvoje esančiai Lietuvos atstovybei. Tokie 
vagonai, kaipo diplomatinis bagažas, turėjo įeiti Rusijon 
be jokio muito.

Bet čia Įvyko klaida: muito viršininkai apsirikę ati
darė vieną iš tokių vagonų ir vietoj menamosios pašal
pos, rado keturis tonus kokaino, sacharino, cukraus ir ki
tokių daiktų, kurie iš Lietuvos išvežti Rusijon buvo drau
džiama. ’ .

u ■ 1 • t
Tardymai parodė, kad tas šmugelis jau senai buvo 

vedamas su žinia ministerio kun. Purickio ir kitų valdi
ninkų. Kadangi tų daiktų’tuomet trūko pačiai Lietuvai, 
todėl šiuo šmugeliu buvo labai nuskriausta visas Lietuvos 
kraštas, kuris buvo kun. Pu rieki pastatęs kaip tik kraš
to reikalus daboti, o ne visuomenės turtą iššmugeliuoti 
svetur. Tai buvo milžiniškas Lietuvai nuostolis.

Atidengus šitą piktenybę, kun. Purickis su savo sė- ( 
brais pabėgo į Rytų Prūsiją, paskui į Berliną, ant galo, 
slapčiai grįžo Lietuvon ir buvo pradėjęs jau vėl viešu-> 
mon išeiti. Tačiaus dabar jis tapęs Lietuvos teismo pri
tvertas ir jam byla iškelta.

» ... ■: 'i-'- * •. _ ‘

Taip maždaug praneša žinios iš Berlino nuo Vasa
rio 7 d.

Kiek kun. Purickis bus kaltas toje visoje istorijoje, 
dar nėra žinoma. Jeigu bus kaltas, tai jį įstatymai nu
baus. Jeigu nekaltas — tai išteisins. Reiktų bent sykį 
užbaigti tas skandalingas propagandas, kuriomis Lietu
vos ir lietuvių vardas taip negražiai svetimtaučių spau
doje valkiojamas.

Jeigu gi net apie šią bylą yra neteisybė, tai Lietu
vos Atstovybė turėtų per spaudą užginčyti, kad lietu
viai turėtų drąsos pasakyti svetimtaučiams, jog tas yra 
neteisybė. Ar yra tas neteisybė? Ar mums, mūsų atsto
vai, jau nebegali suteikti jokio ginklo atsiginti prieš 
šmeižtus?

Toki tai gėda išaugo mums iš sutoninių politikierių!
■

“KONFERENCIJOS”
* ** *. J ' ‘ ■ < k ■ “% *

So. Bostono apylinkėj įvyko kunigų (arba federaci- 
ninkų) konferencija, kur dalyvavo Garmus. Chicagoje 
įvyko “katalikų” seimas. Brooklyne šiomis dienomis ei
na slaptas posėdis klerikalų, kur dalyvauja specialiai at
vykęs “Draugo” redaktorius ir pasiuntinis Bizauskas. 
Tas rodo, kad “katalikai” konferuoja ir kaž ką taria. 
Lietuvoje irgi sausio pabaigoje įvyko krikščionių demo
kratų konferencija, kurios nutarimai nebuvo viešai spau
doje skelbiami. Gali būti ta konferencija padarė nutari
mų, kuriuos amerikiečiai irgi turės pildyti.

Mūsų nuomone, tas visas veikimas žalingiausios 
lietuvių tautos srovės, yra prisiruošimas prie rinkimų. 
Teisybė — klerikalų spaudą ginčina Seimo paleidimą. 
Bet ginčina ne nuo širdies, lyg ptisiau lūpų.' Kiti metai 
rinkimams nebus patogus, nes nebus “šventi”. O katali
kai begalo nori palaikyti savo didžiumą Lietuvos seime. 
Jei jie ją prarastų, tai visos jų pastangos pasmaugti Lie
tuvą, nueitų niekais. O pažangiosioms partijoms visai 
mažai atstovų reikia Seime kad nugalėti juodąją armi
ją. Vos, trijų-keturių.

Amerikiečiai šiuos rinkimus gali nusverti aukomis. 
Agitacijai reikia pinigų, kurių Lietuvoje dar nėra per- 
daugiausia. Todėl kiekvienas amerikietis, kuris keikia 
dabartinę tvarką Lietuvoje ir nori matyti geresnius, 
švaresnius asmenis valdžioje, turi, valandai atėjus, ne
pagailėti dolario-kito rinkimų agitacijai.

—o— 
Keistos pavardės.

Klaipėdiškių tarpe esama kei
stų pavardžių. Pavyzdžiui. Girts 
Kaip keistai skamba jo nekro
logas laikrašty, užvardintas: — 
“Mirė Mikas Girts.”

—o— 
Cenzas ir lietuviai.

Kongresmonas Sabbath, kal
bėdamas kongrese kada buvo 
svarstoma imigraci jos bilius, nu 
rodė, kad, nustačius leisti tik' 
antrą nuošimtį bile tautos žino

tinų skaičiaus, gyvenusio cenzo 
I metais Amerikoje, ir pridedant 
dar šimtą ypatų, lietuviai, jei 
būtų paimta 1890 cenzo metai, 
galėtų gauti kvotą 402. Jeigu 
būtų paimti 1900’ metai tai lie
tuviams tektų 655, jei 1910, tai 
1,852, jei 1920, tai 2.801. Kaip 
žinoma, kongresas paėmė 1890 
metus, kurie lietuviams labai y- 
ra nepalankūs. Nežiūrint to ne
palankumo, Amerikos lietuviai 
neima jokių organizuotų žings
nių pakelti savo tautiečių kvotą.

—o—
Ko iš mokytojų reikalaujama

Lietuvoje, jei mokytojas neti
lki į katalikų skelbiamus ste
buklus ir jų vaikams neskiepi
ja, tai jis paskaitomas “bedie
viu.” Vietos klebonas tada savo 
švenčiausia pareiga skaito “išė- 
dimą” tokio bedievio iš mokyk
los.

Bet ir garsioji Amerika nega
li tame klausime perdaug di
džiuotis, fiės ve kas pranešama 
iš miesto Waco, Texas:

1 “C. S. Fothergill, instrukto- 
! rims istorijos Baylor universite- 
’ te, rezignavo iš savo, vietos. 
Priežastis ta, kad jis netikėjo, 
kad Nojaus laivas, tokio didu
mo kaip Biblija nusako, būtų 
galėjęs gutalpinti po porą kiek
vieno žvėrio, kuris gyveno No
jaus laikuose. Už tokią nuomo
nę jis buvo kritikuojamas, dėlto 
ir rezignavo.”

—o— 
Politika.

Anglai, sakoma, nuleidę fran- 
cūzams du trečdaliu :^avo sko
los sumų. Kodėl nenuleis, kad 
francūzai vistiek nežada net pa
siliekančio trečdalio mokėti?

—o— 
Teisinga daina.

“Vytis” kai-kada taip surevo- 
iiucionėja, kad įdeda net sekan
čias dainas: “šokit ponai, kuni
gai, tegul skamba pinigai!”

—o—
Litu Lietuvoje vis daugiau.

Paskutinis Lietuvos Banko ra 
portas rodo, kad' litų Lietuvoj 
apyvartoje esama net 93 milio- 

i nai. Tą skaičių didina daugiau- 
Į šia amerikiečiai, kurie kas. mė
nuo į Lietuvą pasiunčia apie 
tris milionus litų, arba $300,000 
pinigų “giminėms.” Aukso Lie- , 
tuva jau turi už 30 milionų litų, 
dolarių 62 milionu, o paskolų 
ant prekių ir morgičių turi už 
77 milionus litų. Taigi Lietu
vos pinigai stovi ant nesugriau- 
jamo pamato.

—o—

pasitaikė gera proga apvažiuo-’ 
Alytaus iki Klaipėdos

sprogusia rankoje
iš-

Kad Alytus būtų patogesnėje vietoj, smagus 
Pagydęs I tai būtų Lietuvos

ir užmirštas,

Nepamirškite to!

Mickevičius išverstas į 20
Kalbn.

Garsus poetas Mickevičius, pa 
siifodo, yra branginamas nevien 
lietuvių ir lenku, nes jo kūri
niai esą išversti į 20 kalbų. 
Vienas sonetas yra išveistas 
net į persų kalbą, kaip praneša 
Vilniuje išėję lenkų kalboje dvi 
Stolarževičiaus •1 knygos -apie 
Mickevičiaus raštus.

Į lietuvių kalbą yra išversta, 
apart smulkesnių eilių. Mickevi
čiaus poemos: Konradas Valen- ir nuvertė, 
rodąs, Ponas Tadas, Krimo So
netai. Gražina, Diedai, ir Trys žiemos metu tokios audros jie 
Budriai.

jis ny- 
m i estą,

kampelis; bet dabar 
niekam nereikalingąk us 

primena,
Del šito reikia

šįmet man 
ti Lietuvą nuo 
ranką.#kurią buvau sudaužę 
granata, del ko kotik nepasidariau invalidu —
keliavau tarnybos reikalais >po Lietuvą. Apva
žiuota buvo’ Alytaus, Kėdainiai. Panevėžis, Šiau
liai ir Klaipėda, sugrįžtant atgal į Kauną.

Pirma, Lietuvos plačiau nežinojau; bent Su
valkiją ir rytų Lietuva man buvo nežinoma. Ke
liauti po Lietuvą labai indomu, nuolat susipažį
sti su naujais žmonėmis, plačiau susipažįsti su 
žmonių gyvenimu ir jų troškimais.

Traukiniu pervažiuoti mūsų šalį, tereikia 16 
valandų. Skaitau kelią nuo Virbaliaus iki Klaipė- 

24 valandas nuo Alytaus iki Klaipėdos’, 
gyvenimo

dos, o 
žmonių Lietuvoj mažai pažįstu, nes 
aplinkybės neleidžia lai'ką gaišinti besiverčiant 
“sferose: ’’bet ir tai vos kur nors įsėdus į trau
kinį, ar kur nors gatvėje sutinki pažįstamą žmo
gų. Vąlstvbė teiki maža, kad joje sunku paklysti, 
o kaip parvyksti į Kauną, tai juokas ima; — 
valstybės aparatas tokis įkurtas, kaip valdymui 
Rusijos arba Anglijos — tik departamentai, tik 
ministerial, cilinderius užsimovę ir už dvidešimts 

lietuviu parašyti, Į sargų pasislėpę, o įstaigos tiek “darbo” turi, kad 
ntaučiu. Lietuvis- būdamas interesantu, ir vykdamas į Kauną ko-

del

Dra 
me-

Rusija at mukęs savo skolas?
Aną savaifę Maskvoje buvo 

susirinkę visi Rusijos, ambasado 
rial ir bolševikijos vadams pra
nešė liūdnas žinias: be senų 
skr’ų atmc’kėjimo naujų skolų 
gauti rusai negali nei manyti. 
Pripažinti Rusiją pripažino veik 
visos valstybės, bet nei vieno 
dolario nei viena nenori skolin
ti kol nebus susitaikyta apie at
mokėsimą senų Rusijos valsty
bės skolų.

Todėl, gal prireiks bolševi
kams pakrapštyti piniginę 
caro skolų.

—o— 
Teatras Kaune.

J . ■Pasirodo, kad Valstybinis 
mos Teatras Kaune 1924
tais yra pastatęs 21 veikalą, 
kurie vaidinti išviso 75 sykius. 
Iš jų tik penki veikalai yra “mū 
sii,” tai yra, 1 
kiti visi svetimtaučių. Lietuviš
ki veikalai statyti 25 kartus, 
kas sudaro trečdalį vaidinimų. 
Tas nėra labai blčga proporci
ja, prisimenant, kad mes dra
maturgų dar neturime gerų.

—o—
•Latvių literatūra.

V. Biržiška “Bare” recenzuo- 
,damas vėliausią latviškų knygų 
bibliografiją, nurodo, kad lat
viai nuo 1585 metų iki 1910 yra 
išleidę apie 4434 knygas. Iš jų 
t i k y b i n i o pob ū d ž i o d a u gi a u šia, 
būtent, 1741. Paskui seka že
mės ūkio mokslas su 354, kalba 
ir literatūra su 302. istorijai iš
leista 399 knygos, filosofijai 58, 
švietimui 322, medicinai 261, 
geografijai 139, gamtos moks
lams 145.

Lietuviai tokio pilno sąrašo 
'■leistų knygų neturi, bet gali
na sakyti, kad lietuviai knygų 
skaičiumi neikiek ’ nėbiednesni 
už latvius.

—o—

Bos-

yra 
•ban- 
“Kas 

Nesenai “Vie-

Geografija.
Lietuvių Moterų Globos komi

teto atskaitoje (kuri, bėję, yra 
atspausta labai gražioje knyge
lėje), mes radome tokių miestų 
Amerikoje, kaip: Schenaridoob, 
Pa.; Brigeport; Brėadvay, 
ton, mas.

—o—- 
Iš kur atsirado velniai?

Kunigo Rozako (kuris 
liuteras) organe “Paslas” 
doma gvildenti klausimas 
Padarė Velnią?
nybėje” buvo iškelta tas daly
kas, nurodant, kad kunigija ran 
dasi labai1 kebliame padėjime, 
ir negali iki galo logiškai iš
vesti iš kur velnias atsirado.

“Paslas” ve ką pasakoja: — 
“Kaip atsirado pikti aniuolai? 
šv. Raštas Judo 6-tame per
skyrime sako: ‘O ir aniuolus, 
kurie savo kunigaikštystę ne
palaikė, bet prastojo savo gyve
nimą, palaikė jis šūdui didžio
sios dienos amžinais ryšiais 
tamsybėje.”

Būtų įdomu žinoti ką papras-' 
toje lietuvių kalboje tas viskas 
reiškia?

kiu reikaliuku, viena diena neapsidirbsi. Prie ru
sų užteko pusantro gubernatoriaus, kelių teisėjų 
bei policistų visą šalį suvaldyti, o dabar — kaip 
Petrapily...

Dzūkų sostapily — Alytuj, buvau spaly. Mie
stas — kažin ar tai galima miestu pavadinti, tai 
krūvos namų sustatytų prie Nemuno, kur gatvės 
eina, kaip sau nori, o namais visi iškyšuliai ap
statyti. Jis tokiu ir turės pasilikti, nes norint jį 
kada nors padaryti civilizuotu miestu, jis reikia 
sugriauti, naujas gatves išvesti ir išnaujo pa
statyti. Kode! toj vietoj ties Nemunu atsirado 
Alytus, aš nei su pagelba diferencialių formalų 
išvesti negaliu. Kodėl Alytus ne trys- kilometrai 
i rvtus, kur vra graži lyguma ir tas pats Nemu
nas bei plentas su geležiniu tiltu per jį,.palengvi
nantis kelionę į Varėną.

Jeigu būčiau Lietuvos faraonu ir nebūtų Sei
mo. kuris man dalbą trukdytų, tuojaus lipčiau 
dabaitiniui Alytui sugriauti ir pastatvti augščiau 
ties Nemunu už trijų kilometrų, liepdamas įvesti 
elektrą ir vandentiekį su cementiniais šalygat- 
viais. Tramvajaus nereikia, nes visą miestą gali- 
ma būtų pereiti per penkias minutes...

Alytus, tai buvusi rusų tvirtovė prieš vokie
čius, neskaitant žilos senovės, čia pristatytas vi- 

■ sas miestas kareivinių, kurios dabar užima mūsų 
kariumene. Iškabos yra visos, kurios turi būti ap
skrities mieste. Pramonės nėra; visas miestas 
verčiasi prekyba ir žemės dirbimu. Žemė čia — 
sėlys ir mažai naudos neša; bet gerai įdirbus, vis 
gi šį-tą duoda. Gelžkelio stotis — diena be ju
desio ir lyg visai čia nereikalingas, tik ji su
junda vidurnakty, nes tada iš Kauno traukiniai 
ateina ir atgal išeina. Naktį atvažiavęs turi’ ke
liauti į žydų utėlyną — viešbutį arba snapsoti 
stoty kokias šešias valandas, kol karčiamos tam
pa atidarytos (kode! nelaukiama atidarant arba
tinių — savaimu aišku; sušalus naktį stoty, tik 
stikliukas- degtinės tegali žmogui sugrąžinti rei
kalingą energiją).

Alytus nejaukus ir negražus miestas: kaž 
kaip svetimas išrodo ir jauste jaučiasi, kad iš čia 
nepertoliausia lenkai bei gudai. Vienas Nemunas 
augščiau Ąlytaus, per mišką tekėdamas, daro 
grakštaus viduramžio įspūdį; jo augšti krantai 
ir begalinis miškas daro jį panašum į kaž-kokį 
Yukoną Aliaskoje, kur ties juo galima sutikti in- 
dijoną arba viduramžių lietuvį, su ragotine tau
rus bemedžiojantį... Daug esmu upių matęs, bet 
tokio gamtos grožio, kaip apie mūsų Nemuną — 
nemačiau.

mūsų dzūkus išpeikti dėl ne
sugebėjimo sau žmonišką sostapilę pasistatyti.

Po pusantros savaitės viešėjimo Alytuj, vėl 
atsiradau Kaune ir už savaitės atsiradau Jonušo 
Radvilo sostapily — Kėdainiuose.

čia aš vaiko amžį praleidau; čia būdamas . 
keturiolikos metų amžiaus padaviau į teismą sa
vo meistrą, kur daily dės amato kadaisiai moki
nausi ir bylą išlošiau, pralauždamas tos gadynės 
tamsią sieną, kad mokinys skaitėsi nesąs vertas 
žmogaus vardo bei šuns padėties. Kilo mokinių 
“revoliucijaūū ir meistrai buvo priversti moki
niams pripažinti žmogaus teises ir daugiau skai
tytis.

Mano meistras už nežmonišką su manim 
elgimąsi užsimokėjo mano naudon 15 rublių ir 
dar 4 rublius teismo išlaidų. Dabar nei jo ant 
svieto nėra, nei tų namų, kur gyvenau bei kur 
teismas buvo... Miestas lyg naujai atgimęs, ce
mentiniai trotuarai išvedžioti; ten kur pirma ga
lima buvo iki .pažastų užklimpti, dabar padaryti 
mediniai lieptai. Miestas atsistato. Keli karinin
kai ir aš nuvykome Jonušo Radvilos atlankyti, 
kurs apie 250 metų jau guli grabe po kalvinų 
bažnyčia. Radvilas buvęs Lietuvos tu laiku didi
kas ir kariumenės vadas. į 'bažnyčią įleido Kėdai
nių'skyriaus Prekybos bei Pramonės banko di
rektorius. Senukas reformatas ir gerai žinąs is
toriją reformatų Lietuvoje. J obeklausydamas 
įgauni įspūdžio, kad viskas, kas čia pasakyta, tik 
vakar gamtos nuo žemes paviršiaus nušluota. 
Nusileidome /"skiepus. Visa eilė geležinių grabų 
—- visa Johušio Radvilos šeimyna čia guli Bei 
pirmas tos bažnyčios kunigas. Atidarėme Jonušo 
grabą. Jonušas guli dar sveikas, galva kardu per
kirsta... Raudoni pliušo (aksomo) rūbai — seno
vės styliaus dar sveiki, tik pirštai nulaužyti. Sa
ko vokiečiai atidarę grabą ir nutraukę žiedus bei 
auksinį kardą, kurs grabe buvęs įdėtas. Kaip ga
lėjo toje gadynėje tokį grabą padaryti, kada ma
šinų nebuvo, man yra nesuprantama. Grabais iš
kaltas iš geležies, nubronzuotas ir išmuštas į- 
vairiomis karo emblemomis: alebarda, kardas, 
muškieta ir ietis su vėliava vienam rišuly iš
kalta ant išlankstyto paviršiaus, žalvarinės len
tos, išrašytos lotynų kalba, primuštos ant grabo.

(Tolinus. Bus) •

Oo o

1925-1-16.

0 0 0
Bėgk, žirgeli, bėgk greičiau, 
Ten kur lenką pamačiau.

O pribėgęs, nedrebėk,
Man jį mušti tu padėk,

Tegul žino kvailas lenkas,
Kad lietuvis nebemenkas,

Kad bijoti, jau nebijo
Kirčių seno kalavijo.

— Pabudęs Vaidyla

o o------------- d

KAI PIRMĄ KARTĄ TAVO ŽVILGSNIS

i

BAISI AUDRA IR 
PERKŪNIJA

Sekmadienį,Ramygala.
sausio m. 4 d. 23 vai. per Ra
mygalą žaibuodama perūžė baisi 
audra su lietumi, ledais ir per
kūnais. Pažadinti ūžimo ir griau 
smo ramiai miegoję žmonės, ap- 
jakinti didelių puse dangaus už
imančių žaibų, drebėdami su
klaupę meldėsi, manydami, kad 
atėjo pasaulio galas.

Griausmas buvo toks smar
kus ir didelis, kad langai byrė
jo, durys atsidarinėjo... Nauja
miesčio valsčiuje perkūnas tren 
kė į namus ir uždegė.

Vienoj vietoj nugriovė kami
ną. Daug stogų audra apiplėšė

Nemuną esmu perėjęs apie 100 kilometrų už 
Gardino dar 1914 metais su rusų kariumene; ten 
jis ant manęs padarė gilaus įspūdžio — taip pat 
miškas ir didelis aržuolinis šilas ties mišku, pri
mena kokią tai senovės Lietuvos Romuvą. Dar 
toliau nuo anos vietos esmu Nemuną perbridęs. 
Ten jis mažiukas, bet miškas ir aržuolynai tiri- 
minė dar kartą man, kad Nemunas yra išauklė- 
jęs lietuvių dvasę, būdą ir tradicijas.

Dabar už kelių kilometrų nuo žmonių guliu 
miške ant augšto Nemuno kranto po išsišakoju
siu aržuolu ir žiūriu į sriaunų vandenėlį... Ra
mus Nemunas čia. ir taip pat jis teka 
kėjo tada, kai gyveno Keistutis arba 
“Jonas baisusis’’ — Skirgaila. Niekas 
ramybės čia netrkduo. Seniau dar sielai
davo, o dabar viskas nurimo ir tik vienas genys 
atlėkęs savo plaktuku pabarškina į medį, savo 
šakomis nulinkusi ant vandens...

Kelionė iš Kauno į Alytų ir atgal traukiniu 
ne kelionė, bet baladonė. Ar yra reikalas, ar nė
ra. traukinys kiekvienoj stoty stovi apie valandą. 
Gerai, kad tatai darosi nakty, tai žmogus užmiegi 
ir tegul bala viską griebia... Kai gerai užsimie
gojęs pabundi, tai pasijunti nuvažiavęs kokį dvi
dešimts kilometrų... O traukinys vis eina su tokiu 
išdidumu, lyg rodos eitų iš New Yorko į Chicagą, 
Per parą tik vienas traukinys ateina šen ir nuei
na ten, bet stotyse gyvena visos įgulos žmonių 
Ir ką jie čia daro, aš supratimo neturiu.

kaip te- 
Li etuvos 
Nemuno 
nuplauk

Seni žmonės pasakoja, kad

nesą dar matę,

Kai pirmą kartą tavo žvilgsnis 
Su mano žvilgsniu susitiko, 
Toks įspūdis mano sieloje 
Be galo didelis paliko, 
Kad aš jaučiausi sužavėtas 
Ir nežinojau, ką daryti, 
Ir nedrįsau per ilgą laiką 
“Myliu tave!” tau pasakyti. 
Vienok matyčiams, kad be tavęs 
Laimingu būti negalėsiu, 
Veltui kamuosiuos šiam pasauly, 
Širdy ramybės neturėsiu, 
Tau meilę nutariau apreikšti, 
Atverti sopamą krūtinę, 
Tavy j, kaip gėlėj, laukt paguodos, 
Turėti rasą sidabrinę.
Todėl šiandien tau pasakysiu, 
Ką pasakyt senai norėjau: 
— Myliu tave karštai be galo, 
Tavęs užmiršti negalėjau. 
Tu mano būsi ligi karstui, 
Nors gal manęs ir nemylėsi 
Ir meilės mano nesuprasi, 
O gal suprasti negalėsi.
Man tai nei kiek jog neapeina, 
Nors ir be galo daug kentėsiu, 
Nors tu už kito gal išeisi, 
Tave vis vien sieloj •turėsiu. 
Paveikslas tavo man širdyje 
Paliks, kaip vaizdas mylimiausia, 
Kuris ten bus, kol gyvas būsiu, 
Kol nepašauks numirt Augšeiausis... 
Jeigu numirsiu aš be tavęs 
Ir šiam pasauly nematysiu, • 
Tai apsireikšiu tau per sapną, 
Sapne ne kartą atlankysiu...

— J. Naruševičius.
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“Bendras Frontas” Prieš 
Klerikalizmo Reakciją

Rašo Liberalas

Klerikalizmo reakcija šian
dien .prieš visą mūsų tautos pa
žangą taip išbujojo, kad matosi 
šiokio tokio pavojaus netik mū
sų kultūriniam gyvenimui, bet 
ir visos Lietuvai nepriklausomy
bės netekti. Todėl savaime aiš
ku, kad prieš takius pavojus 
privalo statyti ir jau stato jėgas 
bendrai visi mūsų pažangesni 
gaivalai. Pats gyvenimas, kaip 
Lietuvoje, taip ir čionai sustu
mia į vieną “bendrą frontą” tau 
tininkus liberalus ir tarptau
tinius socialistus sudaryti lai
kiną atsparą prieš klerikalizmo 
reakciją. Tas “bendras frontas” 
laikinai yra geras, nes mes ran 
dame daug bendrų reikalų, ku
rie mums yra brangūs ir už ku
riuos mes nuo daugelio metų 
kovojame ir kovosime.

Bet mes, tautininkai liberalai, 
niekuomet nenuleidžiame iš a- 
kies to fakto, kad lietuvių gy
vybės išlaikymui pirmiausioje 
vietoj stovi tautybė, kurią grą- 
so pražūidyti tarptautybė (inter
nacionalizmas). Joki pažanga, jo 
ki kultūra lietuvių nebeprikels 
iš karsto, kuomet lietuvių tau
ta bus palaidota; didžiosios ir 
plėšriosios tautos visuomet sten 
giasi mažesnes tautas praryti, 
todėl pati kova už būvį verčia 
lietuvius pirmiausiai kovoti už 
savo tautybę, o skolintis, kas 
yra gero, iš kitų tautų. Taip 
ro kiekviena tauta.

Tuo dėsniu einant, mums 
šku, kodėl mes kovojame
prieš klerikalizmo reakciją. Juk 
mes nieko neturime prieš tikėji
mą, prieš jo apeigas, prieš diev- 
namius ir tt. Tą mes paliekame 
kiekvieno žmogaus laisvai va
liai. Prieš ką tad mes klerika-
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lizme kovojame? Ogi prieš jo 
tarptautybę. Kitais žodžiais sa
kant, mums baugu ir koktu, kad 
klerikalizmas nori Lietuvos žmo 
nių valią pavesti valiai Romos 
kurijos, o šita kurija šiandien 
mus spiria nusilenkti mus no
rintiems praryti lenkams, rytoj 
spirs nusilenkti kitiems, užpo
ryt — tretiems ir tt. Mus visuo
met blaškys Romos juodasis in
ternacionalas taip, kaip jo poli
tikai bus naudingiaus. Tuo ke
liu einant, Lietuvos valstybė ir 
lietuvių tautybė bus visuomet 
suvaržyta; o kas yra suvaržy
tas, tas nyksta, skursta ir pa
galiau pražūna. *

Del šito paties mes visuomet 
buvome, esame ir būsime prie
šais diktatūrą kito internaciona
lo — būtent raudonojo, kurio 
tarptautybės principus socialis
tai (neskaitant jau komunistų) 
būtinai stato augščiausion vie
ton ir viršum tautybės. Rames
nieji socialistai rusai nuo kelių 
dešimčių metų skelbė, jog Rusi
joj esąs galimas socializmas į- 
vesti; bet vis tik Kerenskis pa
bandė, tuojaus krito jis patsai 
ir užėmė vietą socialistai kai
riausieji — bolševikai, kurie įve 
dė Rusijon militariškiausią ir 
nuožmiausią diktatūrą, priedan 
šito dar visišką ekonominį ša
lies bankrūtą ir pasauliui negir
dėtą liaudies skurdą ir vargus, 
šituo pavyzdžiu visų šalių socia
listai dabar negali atsibjaurėti; 
tačiaus, jeigu jie būtų nuosek
lūs, tai turėtų ir drąsos prisipa
žinti, kad Rusijos tautinis ir 
valstybinis bankirūtas yra pačių 
socialistų per tiek metų auklė
tas ir puoselėtas vaisius 1

Dirbtinoji tarptautybė kaip

klerikalizmo, taip ir socializmo 
yra prieš-gamtiskas dalykas. 
Biblija ir Markso “Kapitalas,” 
kaipo laikinųjų svajonių ir tam 
tikros literatūros veikalėliai, sa
vo laiką atgyveno, o visuoti
noji žmonijos pažanga eina sa
vais, nerašytais keliais, raginda 
ma augštyn kilti kiekvieną tau
tą paskirai, kaip kiekviena tau
ta moka ir gali...

Viršuj pabrėžtą obalsį Ameri- 
nuo desėtkų metų ir kiek jie 

,mokėjo bei galėjo, jie sukūrė sa 
kos pažangieji lietuviai seka jau 
vo draugijas, organizacijas, li
teratūrą, meną, pramonę ir viso 
keriopą pažangą, jokių tarptau- 
tybių nepadedami; nei 'klerika
lai nei socialistai iš svetimtau
čių pas mus neatėjo ir mums 
gyvenimo susikurti nepadėjo, — 
jeigu tokie svetimtaučiai kada 
pas -mus atėjo, tai — tik gauti 
lietuvišku do'lariu.

Augščiaus išreikštos mintys 
turi tikslą pasakyti žodį tiems 
mūsų lengvabūdžiams, kurie pa
staruoju laiku mūsų pažangiuo
siuose laikraščiuose pradėjo vėl 
rašinėti kvietimus ieškinėti 
“bendro fronto,” ir aiškiai duo
dami suprasti, kad tas “bendras 
frontas” galimas sudaryti ypač 
su socialistias. 
kaip ir reikėjo 
ir labai meiliai 
jienos”, — jos 
kad šitokis

mes tik veltui laiką aikvojame 
ir mūsų gyvenimo eigą tramdo
me.

IŠ šito, kas viršuj pasaky
ta, aiškiai suprantama, kad tau
tiečių liberalų srove ir princi
pais, ir savo esme, ir savo pa- 
dėčia yra milžinas prieš bile ku
rią mūsų tarptautinę srovę. Tik 
reikia šitam milžinui pabusti iš 
miego, — iš kurio dabar jau ir 
bunda!

Kaip jau minėjom, mums 
“bendrų frontų” ieškoti, nėra 
ko, nes pats gyvenimas prispi
rta silpnesnius šlietis prie mū
sų. Tą mes sakome ne del pa
sididžiavimo. Tai dedasi dėlto, 
kad nutolę nuo tautybės princi
po žmonės, kitokios išeigos ne
turi ir neturės; ar anksčiau ar 
vėliau jie turės prie mūsų šlie
tis ir pripažinti tautybę augš- 
čiau tarptautybės.

PAGALVOKIM!
Rašo Laisvytis

ČIA TALPINAMA 8INIOB 18 AME*IK08 LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

WORCESTER, MASS.
Iš Worcesterio Draugijų 

Veikimo

Severa’s Cold and Grip Tablets 
sulaiką persišaldymą nedodant jam išsivystyti. Kaina 60 centai pas aptieką

KOSULĮ sustabdyk tuojaus vartojant

SEVERA’S COUGH BALSAM
Laikyk ji po ranka. - Kaina 2Sc ir 50 centai.

Severo Kalendorių 1926 metams gaunama visur aptiekose, ar nuo g
W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, IOWA I
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NAUJOS FOTOGRAFIJOS IŠ LIETUVOS
fe

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

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

8
15.
16.

17. Universitetas 
oficierių grupS 
Prezidento Rūmai

i
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

Kaune
9. Jurbarko

10. Jurbarko
11. Kėdainių
12. Kalvarijoj kermošius
13. Karo Muzėjus Kaune
14. Kauno stotis

Kaunas Vasarą 
Kauno Soboras nuo Vytauto
Kalno 

Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos 

Mickevičiaus namas Kaune 
Merkinės Bažnyčia 
Palanga — Birutės koplyčia 
Palangos Liurdas 
Pažaisliu Vienuolynas 
Seimo Rūmai 
Simano Daukanto Kapas 
Susvės upė

28. Šiaulėnai — tiltas
29. Šiaulėnai — malūnas
30. Šiaulėnų vidurys
31. Šiaulių stotis su lokomotivals
32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos
33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. Virbalio Gelžkelio stotis 

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

35.
36.
37.
38.
53.
54.
55.

__56.
58.

Siūsdami užsakymų 
ir vardu katras

61.
63.
64.
66.
69.

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

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

71. Dotnavos bažnyčia
72. Bulbiakasis
76. Ukmergė (upė)

Ukmergės bažnyčia
Raguvos bažnyčia
Raguva
Taujėnų bažnyčia
Seirijai
Alvito bažnyčia
Mariampolės bažnyčia
Žeimių bažnyčia
Mariampolės Gimnazija

92. Virbalis
94. Prienuose kermošius

Prienų nugriautas tiltas
Lazdijų bažnyčia
Taujėnai
Panevėžio rinkoj kermošius
Ukmergė
Virbaly škaplierninkai
Prienų bažnyčia
Prienai
Vilkaviškis «
Joniškio Rinka
Joniškio bažnyčia

95.
99.

101.
102.
104.
107.
109.
110.
111.
113.
114.
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas
119. Alvitas (ežeras)
120. Krosnos bažnyčia
121. Saulės Mokykla Kaune
122. Vilkaviškio bažnyčia

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

Panevėžio Bažnyčia 
Orlaivlninkal.

123.
124.
127.
128.
160.
165.

171.
180.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

Ne-

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

Viena laibiausiai Lietuvoje y- 
ra išsiplatinusi yda — tai nelai- 
kumas (nepunktualumas), (šia 
liga ir Amerikos lietuvių visuo
menė serga. — Red.) Tas už
tinkama visur; nueik vakaran, 
susirinkiman, paskaiton, visur 
turi laukti, kol susirinks daly
viai, bet — ne paskirtu laiku ! Ir 
dalyviai, kogi skubinsią, nes ge
rai žino “lietuviškąjį” nelaiku- 
mą. Ir tas dalykas daro didžiau
sias skriaudas. Neretai galima 
užtikti šiokių skelbimų:

“X... kuopos šaukiamas ant
ras visuotinas susirinkimas, del 
neįvykusio pirmojo šaukto pe
reitą sekmadienį.”

Arba: “Laukiamas X kuopos 
susirinkimas 2 va1!, p. p. Jeigu 
jis neįvyks, tai 4 vai. šaukia
mas antras susirinkimas, kuris 
bus skaitomas teisėtu neatsi
žvelgiant į narių skaičių.”

Kdkie-gi čia šposai ? .Birmieji. 
trukdo laiką, gaišina pinigus' J. Gotautas. 
Ispausdindami skelbimus ir er
zina žmones. Antrieji, matyt, ži
no “lietuviškąjį? nelaikumą nes 
viena diena šaukiami du susi
rinkimai! Na, tai kasgi reiškia 
žmonėms dvi valandos palaukti!

Į šitokį flirtą, 
tikėtis, tuojaus 
atsiliepė “Nau- 
,tik apgailauja,

bendras frontas” 
vis esąs trukdomas per “deši
niuosius tautininkus.” O “deši
niaisiais tautininkais” “Naujie
nos” vadina visus lietuvius, ku
rie stato tautybę viršum tarp
tautybės.

čia ir pasirodo, kad socialis
tai net ir .siūlydamies mums į 
bendrą frontą prieš klerikaliz
mą, vedasi sykiu ir savo tarp
tautybės politiką. Mes jau ban
dėme su socialistais tokius fron 
tus sudaryti, ypač per pirmąjį 
Lietuvių Seimą Philadelphijoje 
Brooklyne (1914 m.) Kas iš to 
(1906 m.), paskui per Seimą 
išėjo? Nieko gero’. Kiekvieną 
kartą socialistai bandė paminti 
lietuvių tautybę po tarptauty
bės kojų ir rezultate turėjome 
po keletą metų tokių pjovynių 
ir tokių iš socialistų pusės kolio 
nių, kokių jau pavojinga ir ne-1 
begeistina mums turėti. Tuoimi i peį. ne. tolti-dalyką galima 

pavaidinti laiko vagyste.
Su pakaušiais visi moka pa

siteisinti, sakydami: ką darysi, 
kad žmonės nesusirenka. Bet ir 

I nuo to yra vaistas. Puikiausias 
’duotų pasekmes, jeigu paskirtu 
laiku pradėtų reikiamąjį dalyką, 
nežiūrint kiek tai būtų pelno bei 
žmonių. Tas žmogus, kuris pasi
vėluotų ir rastų duris uždary
tas, kitą kartą žinotų, kad ne 
jo laikas privalo laukti, bet jis 
laiko.

LAIVAKORTĖS 
NUPIGINTA KAINA
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Iš NEW YORKO Į
KAUNĄ IR ATGAL ^/IĮĄ 

(Pridedant Taksą)

Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvą Nupiginta laivakorte. Mū
sų keleiviai iš Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.
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Nopiliečiai grjžtanti bėgy ine 
tij nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietą tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agentų arba į

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

UOLLANH9 'M AMERICA UNE
Tiesns-trump&B keliaa per Rotter

dam ’ą, j ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstimo 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 dolei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba 

t ■ I
HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York...

Mums reikėtų imti pavyzdį iš 
anglų, kurie gerai suprato, kas 
tai yra laikas, nes turi sau ir 
priežodį pasigaminę: “Laikas — 
pinigai.” Ir iš tiesų, laikas pra
lėkė — išnyko tuščiai praleis
tas ir nepaliko nei pinigų nei 
gerovės. Bet sunaudok laiką, tai 
pamatysi puikiausias pasekmes 
lavo gyvenimui. Jog anglai ir
gi nesemia su sauja dolarius, 
bet jiems tuos dolarius atneša 
sunaudotasai laikas.

Baigdamas, linkėčiau nusikra 
tyti šios ydos ir rimtai pagal
voti kas tai yra laikas ir ką ga
lima su juomi padaryti savo 
medžiaginiam ir dvasiniam sto
viui.

NAUJI RAŠTAI

Dr. J. Basanavičius laike į- 
steigimo “Aušros” 1883 m.

Padidinta kopija paveikslo lie 
tuvių istoriko, rašytojo ir “Auš
ros,” pirmutinio lietuvių laikraš 
čio įsteigėjo, D-ro Jono Basa
navičiaus. Paveikslo dydis — 17 
per 14 colių. Išleido Sandaros 
1-mas Apskritys. Kaina $1.00. 
Gaunama pas: K. J. Paulaus
kas, 327 E St. So. Boston, Mass.

Rimtas, dailus leidinys. Kiek- 
viepam lietuviui verta turėti šis 
paveikslas amžinai atminčiai.

Sausio 30 d. L. U. P. Kliubo 
kambariuose, 96 Green St. įvyko 
Worcesterio Lietuvių Draugijų 
Tarybos metinis susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė Tarybos 
vice-pirmininkas, A. J. Gotau
tas; perskaičius protokolą ir fi
nansinį raportą, pasirodė, kad 
kasoje yra suvirs $60.

Potam sekė rinkimai valdybos 
1925 metams. Išrinkta veikliau
si W’orcesterio darbuotojai: pir-. 
mininku — Ant. Kriaučialis, v.- 
pirm. K. Budinavičius ir A. Go
tautas; prot. sekr. Juozas Kra- 
sinskas; fin. sekr. Ant. Kuz
mickas; ižd. Ant. Jasiūnas; iždo 
globėjais: Jonas Stravinskas ir 
A. Janušonis. Maršalu — V. 
Barnatavičia.

Atstovų nuo draugijų atsilan
kė 15. Nutarta surengt Apvaik- 
ščiojimą Lietuvos Nepriklauso
mybės 7-nių metų 15 d. vasario, 
tai yra sekmadienį. Kalbėtoju 
nutarta pakviest atvykusiį vals
tiečių liaudininkų atstovą p. Jo
ną Makauską ir Worcesterio 
miesto burmistrą (mayorą) p. 
O’Hara. Išpildymui muzikališ- 
kos dalies programo “Aušrelės” 
chorą, priešakyje su p. Jonu 
Dirvelių.

Taigi, mes Worcesterieciai ap 
vaikščiosim triukšmingai šią 
šventę.

Sausio 26 d. įvykusioje san- 
dariečių konferencijoje So. Bo
stone, nuo Worcesterio Sanda
ros 16 kuop; 
dinavičius, J.

vinskai, ,pp. Mitrikai, p. Ęlažis, 
p. A. J. Gotautas, p. A. Janu- 
šionis, panelė p. Rauktytė, pa
nelė M. J. Montviliūtė. šiems 
svečiams ponė Paltanavičienė 
buvo surengus vakarėli, savo' 
naujame name.

Pavyzdingas darbas. — L. 
Pąšalpinis Kliu'bas aukavo $10 
Dr. V. Kudirkos paminklo staty’ 
mui Lietuvoje. Atsilankius TM 
D. 50 kp. atstovams A. Kriaučia 
liui ir p. Krasinškui į Kliubo 
susirinkimą ir paprašus aukų 
viršmiinėtam tikslui, tapo nutar
ta paaukot $10 iš kliubo iždo. 
Valio kliubiečiai! Garbė jums 
už tai.

TMD. 50 kp. tam tikslui yra 
jau surinkus arti $50.

WILKES-BARRE, PA

Didelis
Balius

— rengia —

“VIENYBĖS” DRAUGAI
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K.

Pateliuno Salėje 
53 Band Street, 

(kampus Stanton St. 
Wilkes-Barre, Pa.

Pradžia 7:30 v] v.

Parsivežė
Tuom kart

dalyvavo: K. Bu-
Krasinskas ir A.

įspūdžius 
tiek. J.

NEWARK, N. J.

gerus.
K.

Apvaikščiojimas ir p. Bizausko 
kalba per Radio

di-
16-

Newarko lietuviai rengia 
delį apvaikščiojimą Vasario 

• tą dieną paminėjimui 7-ių me
tų sukaktuvių Nepriklausomy
bės Lietuvos. Tas vakaras yra 
rengiamas visuomeniškas. Bus 
vienas iš žymiausių vakarų, ku
rių Newarke labai senai buvo.

Tą vakarą 8 valandą vakare, 
Lietuvos pasiuntinys, p. K. Bi
zauskas, Newarke kalbės per 
Radio anglų kalboje iš stoties 
W0R. Lietuvių svetainėje bus 
įtaisytas garsiai kalbantis radio 
taip, kad visiems Newarko lietu 
viams atėjus į svetainę, bus gir
dėti gerta. Bizausko kalba.

9 valandą tą patį vakarą g. 
pasiuntinys K. Bizauskas pats 
pribus Lietuvių Svetainėn ir 
ten bus laikomos prakalbos.

Apart p. Bizausko bus dar ke
letas i labai žytnių kalbėtojų. 
Taipgi kalbės miesto viršinin
kai. Taipgi šventos Cicilijos ir 
Varpo chorai sudainuos keletą 
dainelių vakaro pagražinimui. 
Aukos bus renkamos ir pasius
tos Vilniaus vadavimui.

Po prakalbų yra rengiama va
karienė pagerbimui Lietuvos pa 
siuntinio p. Bizausko, Robert 
Treat viešbutyje, kuris yra vie
nas iš geriausių Newarke.

Kurie lietuviai įdomauja šituo 
apvaikščiojimu, ateikite į Lie
tuvių 
gerta, 
ti.

Svetainę, kur bus galima 
pasiuntinio kalbas girdė- 
Komiteto sek r.
Mrs. J. M. Trečiokienė.

WORCESTER, MASS.
Įkurtuvės naujo p. Paltanavi

čiaus Namo

Užpraėjusį sekmadienį pas p. 
p. Paltanavičius namuose buvo 
susiėję būrelis vietiniu veikėjų, 
kaip tai: pp. Jokubynai, pp. Piar

AKRON, OHIO 
Visokios žinelės ir tragi

komedijos

ir

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

prastas darbininkas
45 ir 65 centus į va-

nedidelis, bet dailus.

kį koncertą, davė žinią Ližės 
vyrui. Tasai atėjo su guzikuo- 
tais “dėdėmis;” bet Ližė, pa
mačius, kad čia bus prastai, 
iššoko pro langą ir parbėgo na
mon.

Tai matote, skaitytojai, kur 
nuėjo mūsų šeimyniški gyveni
mai, ta šventa ir graži seno
vės lietuvių moterybė, per pro- 
hiibiciją ir munšaine užnuodiji- 
mą mūsų žmonijos... •

“Vienybės” Skaitytojas

Oras pas mus labai šaltas 
(sniego daug prisnigo.

Darbai šiuo kartu sumažėjo, 
ir iš kitur atvažiavus sunku 
gaut. Akrone daugiausiai gumi
nės išdirbėjos. Tūlos yra dide
lės, k. v. Goodyear ir Goodrich, 
Firestone ir Miller — tose dirba 
virš po 20 tūkstančių žmonių. 
Uždarbis nevienodas. Amatnin- 
kai tai gerai uždirba — už 8 
valandas uždirba nuo 8 iki 9 do- 
larių. Bet 
gauna tik 
landą.

Miestas
Gatvės medžiais nusodintos. Na 
mai daugiausiai po vieną šei
myną, po 6 ir 7 kambarius ir vi
sokiais patogumais: elektriką, 
gazai ir maudynės. Už tokią 
stubą reikia mokėti nuomos į 
mėnesį nuo $40 iki $50.

Lietuvių čia yra virš 200 šei
mynų ir kitatiek pavienių. Tarp 
lietuvių nėra sutikimo, ir pasi
skirstęs į kelias “partijas”.Drau 
gijų yra daug, bet visos silpnai 
tegyvuoja.

'Pragyvenimas nebrangus ir 
visikas būtų neblogiausiai, kad 
tik lietuviai nebūtų taip tautiš
kai apsnūdę ir kad jie nemylė
tų taip gardžiai srėbti tos mun- 
šainės. Geria vyrai ir moterė
lės. šios kaip prisitraukia, tai 
užsimano ir įnamius “pamylė
ti.”

Čia buvo toks atsitikimas. 
Pas tūlą Ližę P. buvo ant gas- 
pados tūlas įnamys M. W. Na
mų šeimyninkas, Ližės vyras, 
patėmijo, kad,kas ten jau nege
rai darosi su jo pačiute, todėl 
liepė įnamį prašalinti; bet įna
mys pasirodė stiprai jo lizde įsi- 
tupėjęs, ir apie išėjimą nenorė
jo ir girdėti. Tik su policijos 
pagelba pasisekė tą gegužiuką 
iš lizdo išbadyti. Bet Ližei ne
smagu vienai paliko, todėl ji vis 
kur turėdavo su savo griešnu 
meilužiu susitikti.

Vieną kartą Ližė sumanė nu
eiti pas meilužį. Kaip sumanė, 
taip padarė. Vieną rytą dar la
bai anksti, Ližė prisitraukė 
munšainės, pasiėmė pusę paršiu 
ko ir atėjo pas meilužį. Tik ne
laimė tiko, kad pataikė ne į mei 
lūžio kambarį, kur jisai miego
jo ipas kitą šeimyninką, bet į 
kambarį S. J, 
kuris tuo tarpu sirgo. Kaip 
Ližė baikaudama paršieną 
ligonies! Tas žmogelis taip 
sigando, kad turėjo sirgti 
mėnesį viršaus. Įnamys išgirdo 
atėjusią Ližę ir atbėgęs pasiė
mė ją ir nusinešė savo kamba
rin, sakydamas: “Svytmama, 
svytmama!’’ Tą išgirdo šeimi
ninko vaikai, ir matydami, kad 
svetima moteris atėjo pas jų į- 
namį, tuojaus suorganizavo sa
vo “beną” ir dui grot! pritar
dami: “svytmunšain, svytmun- 
šain!” šeimininkas išgirdęs to-

WASHINGTON, D. C.
• •

Pernai žuvo kasyklose 2,381 žm

Bureau of Mines praneša, kad 
1924 metais kasyklose žuvo an- 
glekasių 2,381, tai yra ant 77 
mažiau už 1923 metus; ant kiek 
vieno miliono tonų anglies, už
mušta 3.74 nuoš. prieš 1923, 4. 
27 nuoš. ant miliono tonų an
glies.

Bet S. V. Prezidentas Coo
lidge šauks iš 24 valstijų guber
natorius, kur anglis yra kasa
ma, ir' mėgins rasti būdus su
mažinti anglies kasimo pavojus’.

Tas yra geras dalykas, kad 
rūpinasi anglekasiais ir Prezi
dentas, nes žino kaip pavojinga 
yra anglekasio padėtis ir dar
bas po žeme per dienų dienas; 
nuo 1,000 iki 3,000 pėdų po že
me žmogus nuėjęs, dirba visos 
tautos naudai, nes anglį visi 
naudoja.

Linkėkim, kad mirtingumas 
kasyklose nupultų iki zero 1925 
metais; o kad tas yra galimu, 
tai nieks neužginčys; viena — 
tik ir mes, darbininkai, prisi
laikykime valstijų įstatymų, tuo 
met nelaimių nebus visai.

Kalbu, kaipo žinąs įstatymų 
ir esąs valstijos kvotimus iš
laikęs jau 10 metų atgal; šitą 
pastebiu anglekasiams, kad yra 
galimu nuo nelaimių apsisaugo
ti, jeigu yra tik nuovokos ir 
noro. Nienių Jonas.

taipgi įnamio/ 
mes I 
ant 

per- 
visą

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

. i^i—e—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS: 

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

Nedaliomis Nuo 10 iki 3 P.

P.
P.

M. 
M. 
M. 
M.

ir

JONAS GREBLIAUSKAS
Ir SUNUS

Patyrę, Lalsniuotl Grajborlal 
Balsamuotojal

Paraamdomo automobilius viso
kiems reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca St., 
Tel. Plata 1360 Baltimore, Md.

4

3
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V AT ŠITAIP KRIKŠČIONIŠKAI 
REIKIA PRADĖTI 

LAIKRAŠTIS!
Nesenai h (gijusi Kauno saty- 

kaip 
pa- 
S6-

Pilną išpažinti prieš Velykas 
atliksime.”

pi- 
Spakty- 

skaitytbjus, visą spaudą

- ros laikraštis “Spaktyva,” 
tik apie Kalėdas atgimusi, 
sveikino savo skaitytojus su 
kančia evangelija:

“Sveikiname visus dorus 
-• liečius ir pilietukus 

vos
ir plačiąją vištuomenę su links
ma eglaičių naikinimo švente!!! 
Eikit visi į girias (ten geriau), 
kirskite egles, vežkite jas į salo- 

• nūs ir mokyklų sales, veskite 
vaikučius — teprisižiūri, kaip 
reikalinga tas egles naikinti, 
nes kitaip nei per tris metus 
mes savo krašto nuo jų neišgel
bėsi m !”

Tokį sveiką pamokinimą apie 
Lietuvos eglių naikinimą davu- 

'■ si, “Spaktyva” žeminus pasisa
ko, kaip ji smarkiai pradės gy
venti. Sako:

“Išgąsdinti mes kaip rudenio 
lapai drebame ir drebėdami su 
šiuo nuraetiu į pasaulį žengia- 

\ me. Visi drebėkite, nes drebėti 
šiandien dar valia; drebėkite ir 
mūsų priešai. Tegul bus pagar
bintas paragrafas septyniosde- 
šimts ketvirtas, visagalintis 
(Tas pats, kuris pirmiaus “Spa-

* ktyvą” buvo uždaręs į ląstą). 
Del savo permenkų šposų gaili
mės./ Rimčiau rašyti stengsi
mės. Kieno dūšią paminėti pa
miršome — atleisti meldžiame!

• Augštyn galvas lenkdami, vei
dan mušdami ir iš gilumos šir
dies šaukdami — metavojame.

MUSU PŪDYMAI
Brooklynas. — čion prasidėjo 

naujas judėjimas, bet ne parti
jų ar kuopų, tik parapijų ar 
apskričių. Nesenai buvo savos 
rūšies Mariampoliečių vakarė
lis, o dabar jau ir kiti sujudo. 
Pereitą šeštadienį “Tarkos” re
porteris užėjo iš netyčių į pu
siau slaptą Paprieniokų susi
rinkimą, kuriame paprieniokai 
karštai protestavo, kodėl juos 

pra va rd ž i u o j a “Prien ų 
Vėlesni nutarimai nesu

žmonės
vagim.’
žinota, kadangi paprieniokai per 
traukė savo tarimus pasirodžius- 
“Tarkos” reporteriui.

Kas . žino ką veikia dzūkai su 
kalakutais?

TARKA1NIA1
Kas tai yra, kad apie “lygias” 

moterų teises (ar tiesas) dau
gelis šneka, — o apie “nely
gias” — nieks ? •

—o—
“Lygias,” tai jau visi žino

me, ką jps reiškia: tiek ilgio, 
tiek pločio ir tiek storio, kaip ir 
vyrų.

^SANYKJtg

: \ j

PU*Lfi* 
U2DEGI-

" Apsaugok Sveikatą j

ProfilaktM vyrami, 
gtfriHušia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35c. 

(Tarba (4 ’s) $1.
Visose aplinkose ar 
San-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman St. 
New: York 

ašyk aprašymų

—O—
Del “nelygių,” tai nieko neži

nau, kaip jos išrodo. Bet spėti, 
nieks neužgins. Taigi pagal ma
no spėjimą, nelygios išrodys 
taip: ilgesnės ir trumpesnės; 
gunkluotos ir gužuotos; kupro
tos ir šulinkusios ir, kreivos.

—o—
Apie “lygiąsias” moterų tei

ses keletas vyrų ir moterų la
bai gražiai jau yra pirmiau 
“Vienybėje” nupasakoję.

-o- . >
vyras yra pasakęs: 
autą runyti, orlaivy 
vargonais grajit, vai-

Vienas 
Jos gali 
skraidyti, 
gyt, skaityt ir gimdyt, — taip
lygiai, kaip ir vyrai. •

—o—
Viena mergina (o gal mote-

bu mokyklų. Mokykla atdara

Automobiliu ir Traktorių Amato
* * *i •gerinusiai įrengtoje mokykloje. Prak

tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrų ir važia
vimų. Pilnas kursas šoferio-inekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS 
garantuojame laisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mil
inio 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis 

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

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

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydomo viens aštrias, kroniškas "VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarkit su DR. ZINS, Specialisto, 25 metų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbučio ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, A9 GA
LIU PAGELBĖTI.

DUODU GREITAS PASEKMES visose 
80D0Š& ligose, nerviškume, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- 
matizme, ir kitose.

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

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

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

OSVALDAS KIBUSIS
* f. s 4 r k

T , . • f
yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanius valgias, 
užkandžius ir i

į .
ii ■;•t-i tsu*.

draugiškų užejimų. 'Prašome nepamiršti atailankyti paa —
OSVALDĄ KIBURĮ 

.Tr««rrrT» BROOKLYN, N. Y.
Tel. Cypreas 3980

81* GLENMORB AVENUE.
(East New York)

. -.i<r f !

-« " ■ -i* ‘T?

ris) pasakė: Vyrai, tai tikri dur 
niai, užtai, kad jie patys eina 
į merginų “institucijas,” “kadd 
nieks nemato;” ir tie — patys- 
vyrai nesusivaldo neareštavę 
ten esamų merginų.

—o—
Dėlto, tai žinoma kad dur

niai. O kuom jie geresni, kad
jeigu jiems valia eiti pas tas 
merginas, o merginoms nevalią 
vyrų įsileisti pas save?

—o—
Kitas vyras (o gal boba) pa

sakė, kad visame sviete vyrai 
merginas užpuola, o 
(ir moteris) to niekad

—o—
Del šito, tai galima

— o kur jau, mister, matyta, 
medus ant musių kristų?

Pašalinis.

merginos 
nedaro.

paklausti

kad

KAS IŠAIŠKINS?
Seiliaus lietuviai turėjo savo 

kiekvienam dalykui atatinka
mus pavadinimus, kuriuos len
gva suprasti. Bet aš radau Miel
kes sename žodyne sekantį 
man nesuprantamą aiškinimą a 
pie vedusius vyrus. 'Ir taip:

Pirmasai vyras moteriai va
dinosi vyras arba patsai.

Antrasai vyras (vedęs naš
lę) vadinosi užkurys (ką jis už
kurdavo?).

Trečiasai vyras tai pačiai naš 
lei vadinosi užtapys (vadinas, 
jis užtūpė Įšildytą vietą...).

Ketvirtasai vyras tai pačiai 
našlei vadinosi... Bobkalys ar
ba Kaliboba.

Kodėl ketvirtajam tokios naš 
lės vyrui duota tokis nejaukus 
vardas? Nejaugi jisai būtinai 
galima vadinti “bobkaiiu,” tai 
yra bobos kūlėju, kuomet net 
tris jo pirmtakėmis bobelka pa
lydėjo į kapus? Juk greičiau ta 
našlė galima vadinti “vyrkūlė,” 
tai yra užkėlusi net tris vyrus.

Kas išaiškins tą mūsų sene
lių gudrią mintį? Senbernis

PRAŽUVĘS LAIKAS

Aplink tėvo dvarą 
Jovarai žaliavo, 
O viduj dvarelio 
Graži upė plaukė; 
Vakaras atėjo — 
Piršliai atvažiavo; 
žirgelius pririšo 
Prie tvorelės lauke.

Piršliai daug kalbėjo 
Vis apie Marytę;
Daug mėsos jie valgė, 
Gėrė daūg arielkos, — 
Namon išvažiavo 
Tiktai, anksti ryte, 
Ir paliko bonkas 
Bei tuščias torielkas. 

žemelė dundėjo 
Ir žirgeliai žvengė, 
Tai važiuot į šliūbą 
Jau Marytę rengė; 
O Marytė verkė, 
Ašaros birėjo, 
Nors neverkt, o džiaugtis 
Ji labai norėjo.

Svečiai suvažiavo 
Iš daugybės vietų, 
Ant prastų vežimų 
Ir gražių karietų. 
Jie paskui daug valgė 
Ir daugiau dar gėrė, — 
Ką tėvai turėjo, 
Tai viską sušėrė, 

žemelė dundėjo 
Vėl į dieną trečią, 
Tai Jonelis vežė 
Namon jauną pačią; 
O namon parvežęs 
Ją turi mylėti, 
Gerą šeimyninkę 
Kad nori turėti.

Žirgeliai nežvengė 
Jau į trečią dieną, — 
Marytė sugrįžo ■ 
Pas tėvelius viena. 
— Dukružėle mano, 
Kasgi tave barė? 
Ko tu čia taip verki, 
Kas tau ką padarė? 

Gražus tavo vyras, 
Gražus kaip aguona; 
Turi būt laiminga, 
Turi gerą duoną.

— Esu taip laiminga, 
Kaip nesisapnavo.
Dar labiau už medų 
Myliu vyrą Savo 
O dėlto tik mano

' Ašarėlės byra, 
Kad pragaišo laiko
Man tiek daug be vyro!

Andrius Gudelis

NAUJI RAŠTAI
.a-. A: <•' .« I lt.

JUOKIS
KAD IR
NENORI

Lietuvis teisme* t
Teisėjaš: — Kaltinamasis, 

ar turi Šeimyną?
Kaltinamasis

mynos neturiu. Turiu tik
No, no. šei- 

bobą.

ketu- 
pirtį

Viską išmano
Jonienė atsivedė savo 

riti metu sūnelį Petrelį į 
Kitos moterys pradėjo Jonienei
išmėtinėti, kam ji berniuką ve
da į pirtį su moterimis.

Jonienė:
jis dar nieko neišmano!

Petrelis:
nau, — švepliuodamas užsispy
ręs gyrėsi.

Lietuvių ^oterų Globos Ko
mitetas 1919—192 L. Kaunas, 
1924. Pusi. 60. ‘ •

... L. ■
Tai yra išsami apyskaita Kau 

ne gyvuojančio Lietuvių Mote
rų Globos Komiteto, kurio dar
buotė Lietuvos našlaičių globo
jime siekia keletą metų, čionai 
yra apyskaitos visų pajamų ir 
išlaidų periodu 1919—1924 mm. 
taipgi ir aukos surinktos Ame
rikoje įvairiais keliais, ypač kai 
pp. D. Šleževičienė ir V. Ven- 
cienė važinėjo su prakalbomis. 
Čionai taipgi yra apie 25 paveik 
sielių, atvaizduojančius L. M. G. 
K. grupę, atskirus jo darbuoto
jus ir vaizdus Įstaigų, kuriose 
gyvena našlaičiai, taipgi dirbtu
vės, kur jie mokinasi įvairių 
amatų.

NAMAI — MAŽOS UKES

Tai, moterėlės,

Išmanau, išma- T R O J ANKA

Moteries nepastovumas
Bosas: — Na tai dabar! Tiki 

mėnuo atgal prašei ant dienos jo 
paleisti, nes sakei pati mirusi 
o dabar vėl prašai del tos pačios I .1 
priežasties! Kaip tai?

Klerkas: 
mano pačios! Ji taip nepastovi, 
kad niekame jai negali pasitikė
ti.

Registruotas vardas į S. V. Pat. Ofisų

Groblewskio
Susideda iš 17 geriausią ir 

siu žolelių ir gydančiu šaknų, 
rinktos ant Karpatų, Tatrų,

s Kalnu, Italijos Pirvnėjų Kalnu, 
Pietų, Afrikos, Rytu Indijos, Tufrhto ir 
Tigro Kloniuose, ir' taip > iš ' kit u kra-

šviežiau- 
kuri yra

Ponulis nežinai

Vidunakty
Sargyba. — Kas eina?
Keleivis. — žmogus su 

liu.
Sargyba. — Butelis 

žmogus pirmyn!!

bute-

stok!

'4‘A ? 1 .t i r ♦ . I Žtl.
Vienus arba dviejų šeimyną namai ir 5,000 Jyy. pėdą žemės del dar- 

tą, galite tuojaus būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš 

rendą. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
dirbtuviu. O dar atsidaro nauja kriau-

reiknlati jamn 50 šeimynų del nuolatinio darbo.

na rno 
mokėti

a rba
mėnesiu is kaip mokate

ii. krautuvės ir 
vią dirbtuvės j kurių 
Oras sveikas, npielinkė laimi graži. Pasimiudokit šia proga, :itvažiuokite
greit, arba rašykit laiškų del platesniu informacijų. Lincoln Company 
Builders, 206 Broadway, Room 244, New York City, N. Y. Nuo *.) vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Nedėliomis iki 1 valandai.

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS 
Kaina Metams Suv. Valstijose 2__
Pusei metu ___________ ____ ___.
Užsieny] ir Lietuvoj metams_____
Pusei metu-------------------- !_____

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

__ $2.00
__ 1.00
__ 3.00

1.50
užsirąšykit

M
Chicago, Ill.3251 So. Halsted Street <

“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties laf- 
tai stovi už nepriklausomos, laisvos ir demokratingas 
kraštis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- 
Lietnvos ir Lietuvių reikalus.

Tel. Greenpoint 5762

mrwwinrttf

pa- 
uiu-
pa-
pa-

J. MAšlNAUSKAS
— ir —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

NOTARIJU* 
' (Rajantaa)

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

ir malevojame visokios rūšies paveikslus 
daromo didelius ir atnaujiname senus. Darbų atliekame už 
žų kalnų. Ant pareikalavimų einame j namus, kaip tai del: 
grabų ir bankietų. Todėl Jei mylite turėti goresnės rftSiea 
veikslų, reikalo krelpkltfis pas mus šiuo adresu: —

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

r/ r
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| Vartokit šitas žoleles del nesninga- 
■iną skilvio, taip kaip del nemalimo, 
prasto žlebčjojimo arba skausmo po 
krūtinės.

Sutaisyta per Groblnupkų suvuš 30 
'metu. Reikalaukit Groblnnsko ir visa
dos gausit tikrą, lietuvišką trojanką.

Žiūrėkit del mūsą markės apgynimo. 
Išdirbta į dvi formatas šaknų

čielos šaknys (stambios) kaina — 35e 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35e. už 
pakeli. Rašykit kokiu reikalaujat.

Leidimas reik viskam
— Pomas viršininke, meldžiu ltl1 

man duoti leidimą laikyti revol-'^u25 
veri.

— Kokiu tikslu?
— Noriu nusižudyti.

Del raumatiškų skausmų, nerviško 
galvos skausmo, raumuo skausmu ir 
pailsimo, del skausmų i šonus, krūtinėj 
ir j pečius, vartota j silpnas formatas 
žaizdų ir pažeidimų, del augščiau minė- 

t reikalų visados vartokit Groblaus- 
kio Zmiječnika. Kainos 35c„ 65c. ir 
, 15 už bonką, Rašykit del knygutes 
No. V.
ALBERT G. GROBLEWSKI and C‘O.

Plymouth, Penn.

Fotografuojamo

Visi šaukia 1 \— Šauk gydytojąLigonis.
Gydytojas. — šauk kunigą.
Kunigas. — šauk graborių.

Rinkoj
— Pamidotfči'k! Ar daug 

vijų prisipirkai?
— Na, pas mane yra tik 

na karvė ir ta yra jautis.

gal-

vie-

Kok ie tik legaliiki popuriai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviernastįs, pirkimo bilos, liik- 
dijimai, certifikatai, vekseliai 

ir tt.

APTIEKA
^fcTLVIS PAS LIETUVI

žemyn ir Augštyn
Sulyg žinių iš Paryžiaus sijo

nai šitą ■ rudenį pailgės. Reiš
kia, pradėsime žiūrėti joms į 
aikis. • Lapas.

Ranka Ranką
& Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” romiam 
laikraštį-litoratūrų ir Lietuvių 
Taubįl Skaitytojai, kurio rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešui 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada romsit 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 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
klitibuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytų

Jono-Johns Cigarą
arba brolio Petro Naujoku po

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

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

J. and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuvė 

231 DIVISION AVENUE 
(netoli Marcy Av.) 

Brooklyn, N. Y.
Cigarai labai geri, verta pa

remi teisingų pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
liuesam laike ir vakarais, kurie 
netingi.
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DIDELE PERMAINA PO 10 METU MS
JS BROS. FURNITURE CO.

. NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kuriem* tik

reikalinga

Bnoiva

kreipkite*

198-200
!

V.

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

Prlstatom į visas Now Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Baugiai *■ * ‘ >

M

<_>'o:o:o:o:oo'oooooo:oo:o:o:o'o:o'o'0;o'o;oIO;

<< /ĄĮ M< ) M W

4



VASARIO (FEB.) 12 D., 1925

“Vienybės” Įgaliotinis.

REDAKCIJOS • ATSAKYMAI

būti per kokias organizacijas 
leidžiamas. Jeigu Tamsta jau ga 
vote pašalpos iš Tautos Fondo, 
tai per šią Įstaigą reikia ir to
linus Į visuomenę kreiptis.

A. Rokui: — Instrukcijos rai 
džių rinkėjams bus neįmano
mos, nes mes prie tų mašinų ne
turim margeriopų raidžių.

Šiaulių Naujienoms: — Skel
bimais su Lietuvos laikraščiais 
mums nepatogu mainytis.

DELEI “VIENYBĖS” 
METRAŠČIO

Susidėjus šįmet Įvairioms ap
linkybėms, “Vienybės” 1925 me 
tų Metraštis nebus išleistas ir 
visa medžiaga, surinkta Metraš
čiui, tampa palikta kitam metui.

A. Jasinakui, Lietuvoje: — 
Skelbimo Įdėti negalėsim, nes 
privačių asmenų šelpimas turi *■ f

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gerbiamoji “Vien.” Redakcija:

Kaipo Jūsų skaitytojas, šėri- 
ninkas ir rėmėjas — savo numy 
lėto laikraščio “Vienybės”,' kat

Star šr Magnolia Pieno
šitos pieno rūšys žymiai pamažina išlaidas 
ant cukraus. Gerai laikosi atidarytas ir ne
genda. Ekonomiškas vaitoti ir nereikalau
ja ledo. Apart vartojimo prie virimo ir kepi
nto, jūs mėgsite jį su kava ar koko. Jis su
teikia kitokį skonį. Laikyk visados virtuvė
je pora Nežinių, kad būtų tuoj po ranka.

Leibeliai blėsimi brangūs. 150 leibelių suteikia jums 
spausto stiklo uzboną ir šešius stiklus kaip ant pa
veikslo. Kiekviena gera šeimyninkė turi naudos iš šių 
dalykų. Pradekite šiandien terbelius taupyti. Dovanas 

~ ne-gausite tik iš mūsų premijų krautuvių. Paštu 
siunčiame.

PREMIJŲ KRAUTUVĖS

NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street 
netoli Duane Street
426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street
G1 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

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

tgjBF-------
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ra neša daug naudos ir apšvie
tė s mūsų darbininkams žmo
nėms, patariu visiems geriems 
ir susipratusioms žmonėms ne
tik patiems visuomet “Vienybę” 
skaityti ir kuodaugiausiai serų 
užsirašyti, bet taipgi kiekvienas 
lietuvis privalėtų nors vieną 
naują šėrininką ir vieną naują 
skaitytoją gauti per metus.

Dabar “Vienybe” eina tris 
kartus i savaitę, skleisdama lie
tuvių tarpe gražias, pažangias 
ir kultūringas mintis. Mums la
bai greitai reikalinga turėti 
‘‘Vienybę” dienraščiu, dėlto pri- 
siūsdamas $4.00, meldžiu ir vėl 
man siusti “Vienybę’’ per išti
sus metus ir linkiu jai greitu 
laiku virsti dienraščiu.

Su pagarba,
VI. Makauskas,

Millinocket, Me. i

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

Benld, Ilk: — F. Poška, P. 
Smetona, A. Maketėlis, Chas. 
Lawon, J. Guzevičius, Marė Po
vilionis, J. Kučauskas, A. Bud- 
genas, A. Audrejaitis, F. Ur
bonas, A. Andriulis.

Ir Vėl Pasaulis Nepasibaigė
Rašo Bradulas

J' . < i

Amerika — pažangos šalis, 
bet joje ir juokdarių nestinga. 
Tūli žmoneliai, nors ir labai rim 
tai ką nors dirba, bet kiti iš jų 
juokiasi, — ne« ištikro būna 
juc'kas, kai žmogus rimtai juo
kus daro.

Taip nutiko su kažinkieno pa
leistu juoku, kad Vasario iš 6 Į 
7 d. vidurnakty įvyksianti “pa
saulio pabaiga.” Radosi žmone
lių, kurie tam juokui rimtai Į- 
tikčjo ir skubinosi kraustytis 
i aną pasauli.

Taip, kaip Rusijos politikie
rių paleistam juokui apie Įvyku
si “raudonąjį rojų,” įtikėjo šim
tai silpnapročių, kurie viską A- 
merikoje išsipardavė ir movė į 
“Rusijos rojų,” o paskui dar 
greičiaus vėl movė i “buržuazi
jos pragarą’’ —- Ameriką.

Amerikoje radosi dar nema
žai tokių, kurie Įtikėjo juokda
rių šposui. Iš daugelio religinių 
sektų pasižymėjo ypatingai Ad- 
ventistai, — oficialiai save va
diną — “Septintos Dienos At
eitininkai” (kaip ikad ir Lietu
voje yra katalikų “ateitinin
kai”). Tų Adventistų viena gru
pė, būtent New Yorko apylinkė
je,.labai pagarsėjo ir laikraščiuo 
se. Laikraščių liberaliniai korės 
pendentai iš to visko turėjo pro
gos pakrėsti gražių juokelių.

East Patchogue, L. L, susi
darė Adventistų grupė iš 144,- 
000 parapijonų, kurie prisiarti
nančia “pasaulio pabaiga” la
bai susirūpino; visi atsidavė kar 
štoms maldoms ir prisiruošimui 
ateinančiai “teismo dienai” (kai 
mūsų katalikai sako — “sūdnai 
dienai”). Bet 13 narių iš šitos 
grupės ypatingai uoliai prie to 
ruošėsi: jie išsipardavė savo tur 
teliūs ir dali savo drapanų; tą 
padarę, su Įtemptomis akimis 
žiūrėjo Į dangų Vasario 6 dieną 
vakare ir net iki Vasario 7 die
nos rytmečiui, laukdami iš dan
gaus ženklų prasidedančio pašau 
lio sugriuvimo.

Vyriausiu juokdariu padariu
siu tarpe šitų prastų žmonelių 
religinį subruzdimą, buvo tūlas 
Robert Reidt, kuris jau iš ank
sto save pasiskelbė skambum 

Tadu — “Suirutės Apaštalas.” 
site “apaštalo” Įgąsdinti žmo
neliai pilnai Įtikėjo ateinančiai 
“pasaulio pabaigai” Vasario 6— 
7dd. Bet juokdarys sau kelio ne- 
užkirto; jisai paskelbė, kad pa
saulio sugriuvimas įvyksiąs pra
dedant nuo Vasario 6 d. vidur
nakčio ir, jeigu žemės planeta 
dar staigu nesubirėsianti, tai ši
tas būtinai turėsiąs įvykti bėgiu 
-eptynių dienų, tai yra protar
piu Vasario 6—13.

Sulyg šitos grupės Įsitikini
mų, tai visos kitos sektos ir vi- 
•i kiti žmonės turėsi pražūti, 
tik pasiliksią išganyti 144,000

. . .
9 • U ,

VIEN

Lietuvon užrašė savo gimi
nėms šie vientaučiai: J. Balčai- 
tis — Antanui Balčaičiui. Jur
barko paštas; K. Bendikas — 
Jurgiui Bendikui, Batakių paš
tas.

Wilsonville, Ilk: — J. Rubis, 
Wm. Bielskas, K. Pačėsa, A. Si
minas, Chas. Brusokas.

E. St. Louis, HL: — Elžbieta 
Burokas, P. Jucius. Chas. Mel- 
dažius, F. Bukauskas, M. Gri
cius, A. Unbutiš, J. Mickus.

Užrašė Lietuvon savo gimi
nėms šie vientaučiai: J. But
kus — Pranciškai Bufkaitei, Er 
žviliko paštas; F. Aleksa — Ve
ronikai Aleksaitei, Viduklės 
paštas.

St. Louis, Mo.: — A. Alčaus- 
kas, Elžbieta Andziulienė, J. 
Daugirda, J. Durša, K. Grecius, 
J. Grinius, Zofija Kraupąs, Ch. 
Sabosky.

Užrašė Lietuvon: J. Sakai- 
tis — Mataušui Sakaičiui, Pagi
rių miestelis.

Madison, Ill.: — J. Karpavi
čius. *

Visi šitie užsirašė per. “Vieny 
bes” Įgaliotinį, pil. A. B. Stan
kų.

šios Adventistų grupes parapijų 
nu, kurie esą Viešpaties išrink
tieji arba, kaip jie sako: “Avi
nėlio jaunavedės.” Tik jiems 
matomas tuo laiku pasirodysiąs 
debesėlis, kuris paimsiąs tikin
čiuosius pirmiaūs i girias ties 
3an Diego, Cal., o paskui jau 
ir į dangti perkalsiąs. Gana ma
tematiškai nuskaitliuota ir to 
de besS.lio pasirodymas.

Bet juokdarys Reidt ir čionai 
jau iš anksto apsiribavo prieš 
nevykusias galimybes', todėl sa
vo pranašavime įdėjo išlygą — 
tą debesėli galės matyti tik gry
nai tikintieji. Jeigu jo pranaša
vimas neišsipildys, tai jis galės 
pasakyti: “ina, mano broliai, ma 
tomai jūsų tarpe dar nėra nei 
vieno giliai tikinčio. Pasaulio pa 
baiga atidėta!”

Bent iki paskutinio memento 
tikinčiųjų Adventistų grupele la 
bai jam tikėjo. Paskutines va
landas šiame pasauly jie pralei- 
do maldose ir gavėsimuose; mai 
tinosi save tik morkomis ir van
deniu. šitų dievuotų žmonelių 
grupėje yra keletas vaikučių; 
jų veidukai buvo nušvitę iš lau
kimo ko tokio nepaprasto ir 
nuoste'bos, girdint senesnių žmo 
nių maldas ir nežinant apie ką 
čia visas šitas subruzdimas. Pa 
ties “Suirutės Apaštalo” ketver
tas vaikučių — du berniukai ir 
dvi mergaitės — laukė šito at
sitikimo užsidarę bakūžėlėje ant 
kalno laukuose, gi kiti tikintie
ji laukė šito gresmaus atsitiki
mo savo namuose.

Juokdarys Reidt pasakojo, 
kad pradėjus nuo Vasario 6 d. 
vidurnakčio, pasaulis bus ištik
tas iš dangaus su ugnia, ligo
mis, plėgomis, ledais ir visokio
mis nelaimėmis, kurios seks vie
na paskui kitą; apie vidurnaktį I 
išrinktieji pamatysią Jėzų Išga
nytoją. atlekiantį ant debesėlio 
iš rytų padangės, kaip eropla- 
nu. Jisai būsiąs apsuptas žvil- 
pasaulio pasileidėliai iki vieno 
gančios šviesos, jiuo kurios visi 
apiaksią. Pasiliksią reginčiais 
tik 144,000 Adventistų.

Bet jeigu ir jie (Adventistai) 
to dangiško prajovė nepamaty

$15.00 ir augityn
* ••• - ■* • - -*1* '

s

Balto, žalio ir Raudono 14kt. 
aukso moteriškų laikrodėlių 
IGalima gauti mūsų krautuve 

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I

šią, tai reiškia, kad ir jie dar 
yra pasileidėliai. Reikia pasitai
syti !

Esant visiems pasaulio žmo
nėms pasileidėliais iki vienam, 
dangiškos galybės nuspręs, kad 
dar peranksti žemė sunaikinti, 
todėl juokdarys Reidt galės pa
sakyti savo tikinjtiesiams: “Aš 
vienas mačiau Jėzų skrendant 
ant ckbeselio. Reiškia — aš tik 
vienas esu dar šventas.”

Rezultatai bus — visi Adven
tistai pradės išnaujo gyventi, 
pilietis stubeles, kurias buvo 
pardavę; pradės gyventi su di
desnėmis maldomis ir gavėji- 
mais, kad ateityje visgi (susilau
kti “pasaulio pabaigą.” Juk jis 
tik atidėtas.

Pats juokdarys Reidt bus dar 
už didesni šventąjį tarpe Adven 
tistų iškeltas. Juk jis tik vie
nas iš 1,748,000,000 pasaulio 
gyventojų (sulyg Worldo Alma
nacho), matė Jėzų lekianti ant 
debesėlio.

Čia bus kiek laimėję tiktai 
Lietuvos kunigėliai, kurie svie
to pabaigą jau išanksto atidėjo 
iki Kovo 5, 1925. O Biblijos 
Studentai juos abejus suplakė 
i dulkes, nes šie paskelbė, kad

nuo Sausio 1, 1925, “milionai 
žmonių neibemirs.” Teisybė,.kad 
nuo Sausio 1 d. jau daugelis 
pasimirė (tų tarpe daug ir mū
sų tautiečių lietuvių pas Abra- 
homą nukeliavo) ; bet biblistai 
savo žodį dal'ai'kė, nes visgi mi
lionai dar liko ir gyvų žmonių, 
kurių tarpe ir yra tie “milionai,

Jau Susekta ir Atidengta
“BURTININKE

Rašoma : Bur
tininkų ir ra
ganų burlai- 
mouai; Vel- 
n i ų galybė; 
Meiliški bur
tai; Dideli 
juokai; Ait
varo paslap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
ri ėj “Burti
ninkas” ver
tas tūkstan
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri- 
k o j e, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmonės užra
šinėti ir par
davinėti 
“Butininką”). 
Užsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje “Bur
tininką.“. Sių
sdami prenu
meratos d o- 
1 e r j, aiškiai 
parašykit sa
vo adresą ir 
adresuolcit:

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

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
n no 1 
nuo 6

Nedėliomis pagal susitarimų.

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

i:
1G1 North Gth Street 

Brooklyn, N. Y.
it

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Užrašykit
“Vienybę”

Savo Giminėms 
Lietuvoje. 

t

kurie nebemirs,” — jeigu kai ir 
miršta, tai visgi milionai lieką 
tuo tarpu gyvu, kurie Į tuos 
milionus įsiskaito.

Bet visgi gerai, kad pasaulis 
nepasibaigė ir man vienam į Ų 
milionų pasileidėlių, teko progos 
šį feljetonėlį pasileidusiams 
sk'a it y 11 o, j a m s pa r ašy t.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDKAUDOS IR PAŠALPOM
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRS $500,000.00

Nuo susioTganlzavlino iki šiam laikui išmokėta $248,5811.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,887.16'

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

smulkiu reikmenų
-X . •' t . J ... .

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

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

bSj

Del platesnių iufonnaeijų kreipkite iiuo adreaa:

i

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

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
rini gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 000 Ir 1000

Pašalpos Skyriai —
$6.00, u.oo ir 12.00 | savaitę.

t- M

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

į.
IIMK

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

<

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI 4 *

Jeigu uori parduoti buvo namų ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, 11. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk kų nori par
duoti, o mes parduosime j trumpų laikų su geriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namų ar bisnf vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

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

pasirinkti tinkamų nuosavybę ijr 
pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumeriue ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutuisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. juodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio prl‘ 
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės paų,

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

Tel. Stagg G533-G534 z Brooklyn, N.: Y. ‘ T

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

: . - ■■ r i v"
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Kas yražmogaus amžinas prlešaa? — Buitie.
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet ir | gra- 
bų paguldo. Bet tio, kurie vartoja po plačių i

URBAN’H COLD '

bakaų apsiginkluok
...

Ameriką pagarsėjusius
POWDERS (Miltelius nuo Šalčio), Jokių ial&lq 
nebijo. Už 76 centus už 
nuo savo nuožmaus prieSol

URBO LAX TABS (26 cental UŽ »kry- 
g nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų žmo

gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kurta 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir anokių ilgų. 

: r.
Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlškų ir kitokių 

vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Oreenpoint 1411 v

3*!
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Nuo Lietuvių Mechanikų 
Sąryšio Susirinkimo

Vasario 8 d. kun. šeštoko pa
rapijos svetainėje, New Yorke, 

Lietuvių Mechanikų Są- 
šėrininkų susirinkimas, 

del stokos kvorumo (nes 
tik apie 20 šėrininkų),

2 Užmušta ir Daug Sužeistų 
Elevatorių Nelaimėse

E N B

jam buvo įteikę persiusti 
lijon.

Ita

“Ponziukas” Turman 
Gavo 5-10 Metų Kalėjimo

VASARIO (FEB.) 12 D„ 1925

klausimu, 
padavė su-
S. kapitalą
kokiai lab-

įvyko 
ryšio 
kuris, 
buvo
negalima buvo pilno metinio su 
sirinkimo sudaryti. Tačiaus ta
po apkalbėta, kas daryti su pa
vojum kilusiu Lietuvoje del L. 
M. S. kapitalo, žinios yra, kad
r

r

« 
tenai uždėta dirbtuvė ketina 
bankrūtyti ir pereiti žydų ar 
kieno kito rankas, šitas ir buvo 
svarbiausiu dienos

Tūli šėrininkai 
manymą: L. M. 
Lietuvoje pervesti
daringai ar mokslo Įstaigai, ku
ri galėtų stoti šito kapitalo prie 
šaky ir jį gelbėti, kaipo silvą. 
Tam sumanymui dauguma pri
tarė ir likosi išrinkta komisija 
surinkti jo vykinimui žinias ir 
galimybes. Reporteris.

Brooklyno namiškis “Ponzi”, 
Moe Turman, kuris apšutravo 
turtinguosius žydus ant $1,- 
300,000, tapo pasmerktas nuo 
5 iki 10 metų (kalėjimo už tre
čio laipsnio prigavybę. Teisė
jas Talley liepė įrašyti pas- 
menkiman, kad atbuvęs kalėji- 

tuo- 
jis

mą, Turman turi būti depor 
tas Rusijon, kurios piliečių 
tebeesti.

iškilminga vakariene, kuri į- 
vyks Balandžio 19 d. Shelburn 
Hotely, Coney Island.

— Glob iečių Susirinkimas į- 
vyks šį ketvirtadienį, Vasario 
12 d. vakare, “Vienybės” Sve
tainėje. Nariai ir narės, tėmy- 
kite!

K. širvydienė, Pirm.
— TMD. 44 Kuopos Susirin

kimas įvyks L. N. Kliubo kam
bariuose, 55 Hudson Ave., Va
sario 13 d. vakare. Bus renka
ma nauja valdyba ir kiti svar
bus reikalai atlikta. Kviečiami 
visi nariai susirinkti 
atsivesti.

Sekr. J. Anumavičius.
— Bizniai Perėjo. Juzas Mi- 

’iauskas nupirko nuo Izidorio 
Nedvaros grosernę 22 Stagg 
Street.

— Apsigynimo Sąjunga, ku
rios geromis pastangomis tapo 
iššluota iš lietuvių siuvėjų 54 
skyriaus Maskvos agentai, da
bar esanti 'nutarusi dirstelėti į 
darbuotę “Darbo” redaktoriaus: 
Prūseikos, kuris siuvėjų pini
gais apmokamas, ne siuvėjų 
reikalais užsiima. Apie tai ra
šo pati “Laisvė”.

Parsiduoda grosernė ir bučornė, ran
dasi lietuviu apgy veri toj vietoj ir daro 
gerą biznį. Trijų metų lease’as, 4 kam
bariai gyventi ir maudynė. Greitam 
pirkėjui parduosiu pigiau, nes liga ne 
leidžia biznį laikyti. 138 New York Av 
Newark, N. J. (20

Parsiduoda Grosornč ir delikatesen 
Savaitinė įplauka $400—$500. Didelis 
bargenas. 130 Franklin St., Greenpoint

STORAS IŠSIRANDAVOJA
Per daugelį metų buvo koatiimoriš- 

kas kriaušius ir šis štoras gerai iš
dirbtas šiam bizniui. Gera proga ge
ram kostunieriškam kriaučiui padaryti 
geras biznis. Kenda nebrangi. Vieta 
lietuviais apgyventa. Atsišaukit pas 
savininką. Jurgis Svetulis, 200 North 
2nd St., Harrison, N. J. (25)

ir naujų

antras užsidegė, čia

Reikalauja Išmesti
Burmistrą Hylan

“VIENYBES” SEIMO VAKARIENĖ 
----- o-----

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

Vakarienės Rengimo Komisija.

«

Vasario 9 d. visą apylinkę 
apsupo negirdėtos miglos, ku
rių delei įvyko trys augštakelių 
(elevatorių) traukinių susikū- 
limai. Vienas iš didesnių buvo 
ant 219th St. urvakelio (sub
way) traukinio, išbėgančio į 
White Plains Road, už Bronxo, 
kur 2 žmonės užmušti, ir daug 
sužeistų. East New Yorke ties 
Van Siclen Ave. stočia augš- 
takelio traukinys užbėgo ant 
stovinčio ir pirmasis karas su
dužo, o
sužeista 9 žmonės, daugiausiai 
žydai ir italai, važiuojanti ryt-j 
mėtį į darbą.

Kaltė metama ant miglų, bet 
spėjama, kad netikę buvo ir 
brekiai, kurių motormanas ne
galėjo suvaldyti.

Dėlto Bronxe net žuvo pats 
motormanas.

Nelaimėje ties Van Siclen 
Avė., buvo patekęs plačiai ži
nomas veikėjas ir juokdarys, 

' taipgi “Vienybės” šėrininkas, 
1 Pius Bukšnaitis. Jisai buvo va
gone, kuris užsidegė, bet išliko 
nesužeistas; tik ką sudegė 
kiny likęs jo lietsargis.

New Yorko burmistras Hylan 
aštriai išėjo prieš Transito Ko
misiją, kuri prielankiai kompa
nijoms nutarė pakelti Interbo- 
rough karų važiuotę nuo 5 iki 
7 centų. Burmistras sakosi sto
vįs liaudies interesuose, ir gali-

■ma esą važiuotė išlaikyti tik 
ant 5 centų. Dėlto dabar susibū 
rijo prieš burmistrą kompani
joms draugingi interesai, ir al- 
dermanas Quinn įnešė rezoliuci
ją — prašalinti Hylan’ą iš vie
tos 'nesulaukus net jo terminui 
išsibaigiant.

Parsiduoda 170 akrų geros žemės, 
geras 12 kambariu 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)

Turiu tuščią vietą krautuvėlei (ant 
Berry St.) tinkančiai kriaučiui, ir 
kitiems bizniams. Paskui išrendavoju 
4 kambarius su šiltu vandenų. Atsi
šaukite pas: a. Pociūną, 127 Grand St. 
Brooklyn, U. Y. (20

LIETUVIŠKA
RESTORACIJA

1

SPECIALISTAS

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tns, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai 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.

trati

K. Norkus Neišleistas 
iš Ellis Island

Iki šios Vasario 11 d., 
kytasis ant Ellis Island 
Norkus dar nepaleistas.

Pasipirkit “Vienybes 
šėru!

Vienas šėras —
10 dolariu.c

SPECIALISTAS — Surgeon Dantistai

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Areštuotas Italijos 
Konsulas už Eikvojimą

Paieško Ieva PaŠukevičienė, Anta
no Pašukeviėiaus ir Onos Pašukevi- 
raitės, po vyru Jokubonienės. Paeina 
Kvietiškio vaisė., kaimo ženčelnuko, 
Mariampolės apskr. Kreipkitės: — 
Ieva Pašukevičienėė, Miestas Mariam- 
polė, Petro Armino gatvė 30a., Lietu
va. (21

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

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

J

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas)

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankietams Ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viršuje mėsinyčios)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri
tyrusiai. Visokį nptrankimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)
Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!

YonkerSe areštuota grafas 
Mario Mariotti, kuris iki perei
tos savaitės dar buvo Italijos 
konsulu Amerikoje. Jo žmo
gaus labai plačiai gyventa, to
dėl savo algos neišsitenkant, 
sueikvota apie $1,500 svetimų 
pinigų, kuriuos jo vientaučiai

■ ■»>.
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Po Miestą Pasidairius

sulai- 
p. K. 
Kurie 

teiravosi pas U. iŠ. Lines, ku
rios laivu jis atvažiavo, gavo 
atsakymą, kad dar nieko ne
žinoma, ar p. Norkus bus įleis- i
tas, ar ne.

Lietuvių rateliuose jau paėjo 
paskalai, kad už p. Norkaus by
los stovinti ne tiek S. V. val
džia, bet kas kitas. Kiek 
paskalai teisingi, negalima 
noti.

Reikalinga mergina arba moteris į 
restauraną prie, virinio. Užmokestis 
nuo $15 ant savaitės ir daugiau. At
sišaukit pas: 206 Evergreen Av., Broo
klyn, N. Y. (21

tie 
ži-

Įvairūs Pardavimai
PARSTDUODA~PŪlLRUMIS. Vieta 

senai išdirbta ir biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastis — dabartinis sa
vininkas eina j kitą biznį. Parsiduoda 
prieinama kaina. Atsišaukite pas: An
tanas Dumblis, 618 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (21)

f
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— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Boss St. Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Planai ir playeriaL Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiamo iki žeminusių 
kainų už cash ir ant len 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Holų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų 

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

Reikalingas pusininkas ir pagelbi- 
ninkas.

JONAS B. AMBR0ZAITI3 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

Telephone Triangle 1150

KATALOGAS 
—o— 

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 mo
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojišką gyve
nimą su dabarrtiniu mūsų___ $1.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Šeši tomai, 
kurie po kelių metu bus verti dau
giau negu_____________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laiku, kaip 
lietuviai šimtus kryžioku prigirdė 

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50c

Aritmetikos Uždavlnynas. čia tel
pa vien tik “padoriai ” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _____________ 75c

Mokinkimės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų._____ „_ _ 30c

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tnviškas ir lietuviškai-nngliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

, $1.00

Naujų Gaidų Iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.” Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina _____________  75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!” Kaina__ ______ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

Vienybės 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių' Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

Didyjį Katalogą Prieiuneiam Dykai

— Nepriklausomybės šven
tė! Vasario 16 d., sukaktuvės 
7 metų Lietuvos Neprigulmy- 
bės paskelbimo, pripuola se
kantį pirmadienį. Bet mes, Lie
tuvos Moterų Globos Draugija, 
nutarėm apvaikščioti Vasario 
15 d. inedėldienio vakare, “Vie
nybės” Svetainėje. Bus dailus 
programėlis, kurį išpildys išim
tinai tik moterys; bus prakal- 
bėlės, deklamacijos ir tt. Pa
baigoje šokiai. Todėl Brooklyno 
publika kviečiama lankytis.

LMGD. Valdyba.
Lietuvos Pasiuntinys, p. 

K. Bizauskas, girdėtis, esąs at
vykęs New Yorkan jau Vasa
rio 9 d.; turbūt ne oficialiais 
reikalais, nes laikraščiams apie 
tai nepranešta.

— SLA. 3-čios Kuopos Jau
nuolių pamokos eina gerai. Mo
kinių skaičius didėja. Jau buvo 
trys dainavimo pamokos. Dainų 
mokytojas Bukšnaitis energin- 

’ gai dirba, ir gal netrukus su
sidarys jaunuolių atsakomas 
koras. Mokiniai priimama. Tė
vai privalėtų savo jaunuolius 
ši on mokyklon siųsti, nes tai 

I vienintelė šios rūšies Brookly- 
ne lietuvių jaunuolių mokykla.

— Butėno Išleistuvių Kon
certas. Mūsų dainininkas, Jo
nas Butėnas, neužilgo žada vėl 

(Italijon išvažiuoti. Jo išleistu
vėms yra rengiamas koncertas 
Kovo 1 d., nuo 2 vai. popietų, 
Millers Grand Assembly (buvu
sioj New Plaza Hall), Grand ir 
Havemeyer Sts., Brooklyne.

j — Kunigėlių Slapta Konkla
va. Pasklido žinios, jogei šio
mis dienomis į New Yorką su
važiavo visi klerikalų politikie
riai ir kunigėliai. Esąs jau at
vykęs ir “Draugo” redaktorius, 
p. K. Pakštas, bei kiti jų “gal- 
viniai”. žinovai tikrina, kad tai 
esanti labai “svarbi konklava”.

— Gimnastikos Kliubo Jubi- 
lėjus. Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo 25 metų gyvavimo 
kaktuvčs bus apvaikščiota

su-

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

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Su

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
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. Gu
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
tė dykai.

LIETUVIŠKA AKUSERKA

Marijona Tamklenė Lv 
<Mprie palagų ant pareikala viinofu 
&dicną ar naktį, taipgi ir nedel-gj/j 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau 
^^čiai už prieinamą kainą

30 ETAGG STREET $
Brooklyn, N. Y. ££

W Tol. Stagg 6731

« ag tris* 
tžtlyrva

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
vių. Jis užlaiko geriausius 
valgius, saldžius ir karčius 
gėrimus, kvepiančius ciga
rus. Tai einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICII
Lietuvis Advokatas

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

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

gino adresu:

8TOKE8
O. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

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

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

RESTHURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS RIBOKAS 

(Savininkai)

New York Citv. N. Y.802 Washington Street

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamą kalną; taippat paslrendavoti svetainę susirinkt* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ 
Didelis Pajiiriukimas Vyrama — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU- NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’UB) 

Vyrama, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintasTel. 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.
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