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GAUTA ŽINIA KAD LIETUVOS 
TRIBUNOLAS PILNAI IŠTEISINO Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

PUR1CKI IR JO BENDRUS 
*

Prasidėjo Naujas Smukimas Franci jos Pinigų. 
Kaltinami Franci jos Piniguočiai.

NAUJOS LIETUVOS SEIMO SESIJOS PRE- 
ZIDIUMAN VĖL SULINDO VISI KLE
RIKALAI.

CHICAGO. — “Draugas” skelbia, gavęs telegrama, 
kad Vyriausias Tribunolas Lietuvoje kunigą Purickį ir 
kitus kaltinamus išteisinęs vasario 10-tą dieną. Byla 
tęsėsi septynias dienas.

Tokiu būdu garsi šmugelio byla išėjo taip, kaip buvo 
spėliota: Lietuvos kunigija savo bendrą nubaltino.

PARIS. — Franci jos pinigai vėl pradėjo kristi ir 
valdžia tuo susirūpinusi. Spėjama, kad didesnieji kapi
talistai siunčia kapitalus į užsienį, nes prisibijo, kad, pri
siėjus Francijai pradėti skolas atmokėti, valdžia kon
fiskuos dalį kapitalo, nes iš kitų šaltinių lėšų neras skolų 
atmokėjimui. Siuntimas kapitalų svetur reiškia pirkimą 
svetimų šalių pinigų, o smukimą frankų. Valdžia mano 
atsikreipti į kapitalistinių sluogsnių “patriotizmą”.

- KAUNAS. — Naujam seimo posėdžiui tapo rinkta 
naujas prezidiumas ir visas vietas vėl apėmė klerikalai. 
Pirmininku būsiąs prof. Bistras, vice-pirm. tas pats kan. 
Staugaitis.
-—— .......................................    . i

Viena Moteris iš 30 Rusijoj Kaip Lietuvoj 
Turi Gražias Kojas Žiema Labai Minkšta

Bellinzona. šio Šveicarijos 
miestelio artistas, kuris pašven 
tęs visą savo liuoslaikį studija
vimui moteriškų kojų gražumo, 
paskelbė, kad tik viena moteris 
iš 30 turi tobulas, gražias ko
jas. Esą, vokietės, rusės, olan
dės ir švedės turi per dideles 
'kojas, anglės ir amerikietės per 
ilgas. Prancūzės ir italės turin
čios gražiausias kojas, bet daž
nai pagadina čeverykomis. Mo
terys norinčios turėti gražias 
kojas turi dėvėti sandalus, kaip 
senovės romėnai.

šis Vyras žino 
Kokią Pačią Nori

Danville, Va. Vienas 55 metų 
fąrmeris ve kokį paskelbimą į- 
dėjo į vietos 'laikraštį: “Noriu 
pačios. Nepaisau kaip bjaurus 
jos veidas yra, by tik gero po
būdžio. Turi nešioti ilgus plau
kus, ilgą andaroką ir augš- 
tais auteliais čeverykus. Turi 
būti 24 metų amžiaus ir sver
ti 125 svarus.”

Sofia. Naujai paskirtas į 
Washingtona Bulgarijos amba
sadorius profesorius Milef, ne
matys Amerikos, nes nežinomų 
piktadėjų ranka jį nudėjo prieš 
pat išvažiavimą.
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“VIENYBĖS” SEIMAS KOVO 7 D.
----- o-----

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

Pavadai (Proxies) jau išsiuntinėta. Jei kas 
delei kokių nors priežas čių negautu, rašy
kit “Vienybės”, ofisan.

VALDYBA.
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Berlin, žinios iš Rusijos ir 
Paballtijos skelbia, kad šią žie
mą labai mažai sniego iškrito 
ant laukų. Todėl laukiama, kad 
rugių derlius būsiąs menkas 
tuose kraštuose. Rusai jau ap
skaičiavo, kad gausią 11 nuo
šimčiui mažiau grūdų, negu 
1923 metais. Manoma apie 8 
milionai žmonių kęs stoką šį
met.

Socialistai Išmeta 
Šmugelninkus

Berlin. Socialistų partija iš
meta garsui savo vadą Bauerį, 
kuris susitepęs šmugeliu su 
Barmonto grupe, apvogusią 
Prūsijos valstybinį banką. Lie
tuvos socialdemokratai irgi ger
bė Bauerį, nes turi išsivertę jo 
keletą veikalų lietuvių kalbon.

Rusijos Komunistai 
Duoda Pinigų Amerikon

Berlin. “Tribune’’ korespon
dentas sakosi matęs dokumen
tą, kuriuo Rusijos komunistai 
prižada Amerikos komunistų va 
dui Rurthenbergui duoti $40,000 
agitacijos vedimui. Beto duoda
ma $25,000 Darbo Partijos va
dams.

Baltimore, Md. Su Ame
rikos milionierių pagelba 
jau surinkta trys milionai 
dolarių, kuriais bus įsteig
ta akių ligonbūtis, kur bus 
dykai gydoma akių ligos ir 
tyrinėjama jų priežastys.

—o—
London. Kad žvėrinčiaus 

žvėrims nebūtų “nuobodu” 
ir baisu laike ūkanų, kurių 
čia dažnai yra, miesto val
dyba nutarė įtaisyti žvėrin- 
čiuje tam tikras šviesas.

—o—
Albany, N. Y. Republiko- 

nų atstovai čionai ruošiasi j 
perleisti griežtą prohibici-! 
jos bilių, kuris veiks New 
Yorko valstijoje. Jie norėtų 
visai panaikinti arielką, ar
ba kitais žodžiais sakant, 
sustiprinti butlegerių biznį.

—o—
Paris. Vienai turtuolei 

čia gabus vagys pavogė 
$150,000 vertės perlų.

—o—
Lisbon, čia susitvėrė nau 

i°s ministeriu kabinetas 
vietoje griovusio.

Dar Prakaituoja Bolševikų “Gyvoji
Saules Užtemimu Bažnyčia” Pasimirė

“ i :
t

Los Angeles. Mokslininkai Ryga. Gauta žinių, kad bol-
čia pasakoja, kad ims du metu 
kol jie suves i tvarką davinius 
ir faktus, patirtus laike pasku
tinio saulės užtemimo.

Kožnam Amerikonui 
500 Kavos Puodelių

Washington. Valdžia skelbia, 
kad pernai amerikonai suvar
tojo 1,381 milioną svarų kavos, 
kas reiškia apie 500 puodelių 
kiekvienam Amerikos gyvento
jui. Visą kavą amerikonai atsi
veža iš kitur ir pernai buvo 
importuota suvirs 1,400 mi'lio- 
nų svarų.

Automobiliu Vagiai 
Gerai “Dirba”

St. Louis. Automobilių vagių 
pramonėje bedarbės nėra. Pro
dukcija, taip sakant, net padi
dėjo 50-tu nuošimčiu, sako pir
mininkas apdraudos kompanijų, 
kuris draudžia automobilius. 
Pernai 28-iuose didesniuose A- 
merikos miestuose tapo pavog
ta 57,771 automobiliai, bet jų 
47,484 surasta ir gražinta savi
ninkams. Daugiausia vagiama 
New Yorko mieste.

Už Motinos Nunuodijimą 
Užveda Ant Saliūno

Philadelphia. Radus savo mo
tina negyvą lovoje, 15 metų Sa
rah Kilfeather, nuėjo į polici
ją ir užvedė ją ant sauliūno, 
kur sako motina gavusi snapso 

! nuo kurio mirė. Jeigu tas pasi
rodys teisybė, tai saliūno savi
ninkas bus trauktas tieson kai
po žmogžudis.

Washington. Valdžia ruošia
si sušaukti radio konferenciją, 
•kad sutvarkius radio dalykus 
visame pasauly. Konferencija 
buvo nutarta 1919 metais, ‘bet 
ikšiol negauta pritarimo kitų 
valstybių.

Berlin. Socialistai kalti
na, kad Vokietijos plieno 
trusto vadas, Thyssen, pel
nęs nuo 1924 metų net 75 
milionus dolarių.

—o—
Vienna. Austriją nusiun

tė labai smarkios audros. 
Vienoj vietoj vėjas buvo 
toks smarkus, kad traukinį 
nuo relių nustūmė.

4—o—
Buenos Aires. Valdžia nu 

tarė sodinti. į kalėjimą kiek
vieną duonkepį, kuris drįs 
pakelti duonos kainas. Di
džiuma jau buvo pakėlę kai 
na šimtu nuošimčiu.

—o—
Chicago. Kongresmenas 

Longworth, kuris 18-ka me
tų atgal apsivedė su eks- 
prezidento RooseveltO duk- 
tere,’ džiaugiasi, kad susi-j 
laukė pirmutinio vaiko, dūk 
driukės.

Lisbon. Portugalijoj įvy
ko smarkių audrų su vėju 
ir lietum. Keletas laivų ta
po išmesta iš jūrų ant kran
tu.

ševikų remiama “Gyvoji Baž
nyčia”, kuriai buvo skirta su
skaldyti pravoslavų tikybą, mi
rė. Keista tas, kad ją rėmė ir 
Amerikos metodistai, kurie ma
nė iš suskaldymo pravoslavijos 
pasipelnyti. Jis sukišo tai baž
nyčiai $50,000. Rusijos žmonės 
'vienok nesutiko atsimesti nuo 
pravoslavijos.

Krasinas Vėl Kalba 
Skolų Atmokėjome

Paris. Bolševikų ambasado- 
dorius Krasinas, kalboje su ko
respondentais, pareiškė, kad jei 
kas duotų Rusijai paskolą, tai 
gautų atmokėti netik ją, bet ir 
senas caro skolas.

Niekas Nenori
Numerio 13-to

Yonkers, N. Y. Nė vienas po- 
licmanas nenori imti numerio ir 
“bedžio” 13-to. Todėl policijos 
viršininkas mano idėtį jį į rė
mus ir juoda stūga apvedus pa
kabinti policijos stoty.

Baltimore, Md. švedų laivas 
Olson iš čia išvežė 4,600 tonų 
kvietinių miltų, kurie eis į Ru
siją.

Stapleton, S. L Bevalgant 
makaronus ir begeriant vyną, 
italai viename name susipešė ir 
du vyrai nešiojasi po porą kul
kų bei guli ligonbūty. šovikas 
ieškomas.

Newark, N. J. Pabėgęs iš 
Patchogue, L. L, pasaulio galo 
pranašas, apsigyveno čia, ir 
vaikštinėja kol kas gatvėmis ne 
šiodamas paskelbimą-bleką ant 
nugaros.

New Buryport, Mass. Bečiu- 
žinėdamu ant ledo čia įlūžo ir 
prigėrė du berniukai: Jonas ir 
Aleksandras Aleknavičiukai.

Koreliai, Rokiškio valse. (“V- 
fcės” kor.) — Krikščioniškame 
kaime laukinės moterys. Kai
mas yra labai krikščioniškas lū
pomis, bet darbais atsižymi ne
dorais. Kaimynai su kaimynais 
nesutinka, teisiasi, vaikai neger 
bia tėvų; laikraščių nei kny
gų nieks neskaito. Jaunimas la
bai nori šviestis, ir kur nors su
čiupę kokį popergalį skaito. Bet 
per perėjusias Kalėdas nekurios 
moterėlės paskelbė, kas duos 
kaimo jaunimui skaityti laikraš 
čius ar knygas, tai tas bus už
muštas, o jo namai sudeginti. 
Jaunimas liko apleistas; nieks 
nebenori jiems laikraščių duoti, 
nes su laukinėmis bobomis nėra 
juokų. Tą turi įsitėmyti visi pa
žangieji žmonės; gal tankiai 
įmonėms nelaimės nutinka del 
tų laukinių bobų nusistatymo.

Seminaristas.

Užpaliai, Utenos ap kr. (“V- 
hės” kor.) — Antrą dieną Ka
lėdų L. J. S-ga surengė vakariu- 
’"1. Vaidino “Penktas prisaky
mas” dra,ma vieno veiksmo ir 
komediją: “Gaila ūsų”. Vaidi
nimai buvo atlikti gerai. La
biausią atsižymėjo savo rolėse, 
tai Urbanavičius. Po vaidini
mo buvo šokiai ir žaislai. Gaila 
tik, kad tvarka buvo nepaken
čiamai bloga. Kaipo tokiai orga
nizacijai, reikėtų ir tvarkyti pa 
vyzdingai. Juk praėjusiais va- 
kariukais, būdavo pavyzdinga.

Bendrai imant Užpalių Jauni
mo Sąjungos skyrius, gyvuoja 
gerai. Pabudęs Vaidyla.

Vilkija. (“V-bės” kor.) — 
Vilkijos m. įsteigus vidurinei 
mokyklai, nors iš pradžių ma
žai buvo mokinių ir šiaip blo
gos aplinkybės, bet dėka gerbia
mo vedėjo S. A. buvo labai ge
rai sutvarkyta. Nežinia del ku
rios priežasties minėtas vedė
jas buvo iškeltas ir jo vieton 
paskirtas P. B., kuriam atvykus 
viskas kitaip virto. Atvykęs P. 
B. pradėjo kuolabiausiai perse
kioti mokinius, kuriuos jautė 
esant lietuvių tautos gynėjais, 
ypač šaulių organizacijose da
lyvaujančius, nors pilnai paken
čia kitas organizacijas, kaip: 
ateitininkus ir tt. Visokiais bū
dais slopina lietuvių tautos po
būdžius. šiais metais, tai yra 
1925 m., susidarė visai nepa
kenčiama atmosfera mokyklos 
sienose delei vokiečių kai. mok. 
dekono S. Račkio ir kapeliono S. 
Stasiulio. Vietoj bendro lavini
mo, įstaigos virto jėzuitų mo
kykla. Neatsižvelgia j mokslo ži 
nias, bet į mokinio pasaulėžiū
rą, tuo pagrindu remdamiesi 
stato laipsniais ir daug, daug 
kitų šunybių dirba...

Zlosnikas.

NAUJI LAIKRAŠČIAI
Mariampolė. — Sausio mėn. 

Mariampolėj ruošiami išleisti 
du savaitraščiai: “Šešupės Ban
gos” ir ‘ Kas Girdėti?”

“Šešupės Bangos” žada pasi
rodyti sausio 17—19 d. Girdėti 
“Šešupės Bangos” būsią socia
listinėj pakraipoj vedamos ir 
spausdinamos “Dirvos” spaus
tuvėje.

“Kas Girdėti?” išeis apie 17 
—25 d. sausio bus savaitinis 
katalikiškos dvasios ir spaus
dinamas “Šešupės” spaustuvė
je. Leidimas gautas. Atsakomuo 

ju redaktorium bus J. Kedys. 
Kaina atskiro Nr. 25c.

Mariampolė iki šiam laikui, 
rodos, neturėjo savaitraščio; o 
dabar kaitų net du išeina.

Vikutis.

NUO ALAUS
Adomava, Pumpėnų valsč. — 

šitame sodžiuje žmonės labai 
mėgsta vaišintis naminiu alum. 
Dažnai tokios vaišės baigiasi 
barniais, peštynėmis.

Taip, antai, 1924 m. Kalėdų 
antrą dieną, apie 10 vai. vaka
ro, alaus prisigėrę Pranas, Juo
zas, Ignas ir Elžbieta čeponiai 
pakėlė didžiausias peštynes. 
Pranas Čeponis “kovojo” net 
su revolveriu. Elžbieta čeponie- 
nė su “liktarna.” Vienam į gal
vą sugrūsta stiklinė banka, šau
ksmai, klyksmas, keikimai tęsė
si visą naktį. Tieskiemis.

PASIKORĖ
Liudvinavas, Mariampolės ap. 

— Sausio 15 d. 7 vai. rytą Liud
vinave kluone po balkiu pasiko
rė naujakuris Jonas Brazaitis. 
Pasikorusį pirmas rado jo bro
lis ir greit atleido virvę, bet mi- 
rusis nobeatgijo. Pasikorimo 
priežastis nežinoma. Pasikori
mo vietoje rasta supjaustyta tu 
ščia piniginė ir parašyta rašte
lis ‘‘Matančiai man gana gyven
ti.” Vikutis.

PAVASARIO ŽYMĖS
Naikiškėliai. — Biržų-Pasva- 

lio apskrr., Janiškčlio valsčiaus. 
Sausio 15 d. vaikščiodamas po 
sodą, pastebėjau, kad tikrai ar
tinasi pavasaris: baltosios aly
vos išskėtė savo švelnius lape
lius, agrastai taip pat daro pu
pelės ir skečia savo lapelius; 
ūkininkai taisos žagres eiti lau
kus pradėt arti. Nakiškėlietis

Kaunas. — Finansų ministe- 
ris p. Petrulis šiomis dienomis 
patiekė Ministerių Kabinetui tai 
syklių projektą, kuriuo sutvar
kytas mokėjimo už valdžios bū
tus klausimas. Prie projekto pri 
dėtas platus paaiškinamas raš
tas, iš kurio matyt, kad šiuo 
metu Lietuvoj valdžios būtais 
naudojasi 6684 valstybės ir sa
vivaldybių tarnautojų, įmokan
čių palyginus labai žemą ir ne
vienodą butų nuomos mokesnį. 
Del to valstybės iždas turi ne
maža nuostolių. Todėl p. minis- 
teris siūlo Ministerių Kabinetui 
nustatyti butų mokesnį, lygų 
apie 60 nuoš. prieškarinės nor
mos ir apkainavimą daryti, at
sižiūrint buto didžio, vietos ir 
patogumų. Iki šiol valstybės iž
das iš valdžios butu, neskaitant 
savivaldybių, gaudavo apie 
700,000 Lt. pajamų per metus. 
Priėmus naują projektą, ši su
ma turėtų išaugti iki 2,000,000 
Lt.

Kaunas. — Dainininkas K. 
Petrauskas sausio 23 d. sugrįžo 
į Kauną iš savo kelionės į Vo
kietiją.

Kaunas. — Statistikos žinio- 
mis gruodžio mėn. Lietuvoj pra 
gyvenimo minimumas vienam 
žmogui siekė vidutinai 120,82 lt. 
Brangiausias pragyvenimas tą 
mėnesį buvo Vilkavišky, kur sa 
kytas minimumas pasiekė 142, 
29 lt., toliau mažėjimo atžvil
giu eina Kaunas (139,77 lt.), 

Mariampolė (137,70 lt.), Klaipė
da (134,63 lt.„ Telšiai (130,43), 
Šilutė (129,64 lt.), Pagėgiai 
(126,32 lt.), Mažeikiai (125,72); 
Kretinga (123,85 lt.) ir Šiau
liai (120,18 lt.).

Kaunas. — Taisomi laivai. Iki 
šiol sugedusius laivus tekdavo 
remontui gabenti į Karaliaučių 
arba į Klaipėdą. Dabar Kau
no Vandens Kelių Rajono pa
stangomis šis darbas atlieka
mas ir Kaune. Uosto saloj yra 
įtaisyti įrankiai laivams traukti 
į krantą (elingas), ir jau val
stybinis “Vilniaus” laivas ir 
Pirmoji žemsemė ištraukti ir 
taisomi. “Rambynas” stovi prie 
kranto ir laukia savo eilės tai
syti. šiuos darbus dirba apie 40 
darbininkų. Laivų taisymas Lie
tuvoj teikia dvejopos naudos: ir 
pigiau atsieina ir darbininkams 
yra darbo.
*

Kaunas. — Nemuno uostas 
ties Maironio gatve pradėtas 
rengti naujai. Kalamąja maši
na kalamos špuntinės sienos: 
jos bus 250 metrų ilgio. Uos
to krantas bus pakeltas vienu, 
metru ir išgrįstas. Taippat nuo 
uosto į Aleksoto tilto pusę pa
krantė bus kiek pakelta, ikad lai 
vai su kroviniais galėtų prieiti 
visai prie kranto.

Kaunas. — Sulaikyti asmens. 
Sausio mėn. iš 22 į 23 d. polici
ja sulaikė 10 asmenų: 2 už gir
tuokliavimą, 2 be dokumentų, 2 
už vagystę, 2 ištirti ir 2 mote
ris už kabinėjimą gatvėje vyrų.

Kaunas. — Įspyrė. Sausio 22 
d. 14 vai., arklių turgavietėje 
čigonas greitai bevažiuodamas 
suplakė arklį, kuris spirdamas 
sumušė pil. Masijauskui veidą.. 
Sužeistasis nugabentas ligoni
nėn, o čigonas palikęs savo ar
klį pasislėpė. Jo arklys sulai
kytas, o čigonas ieškomas. 

■" """■"   ■ »

Šimonys. — Sausio 5 d. vals
čiaus tarybos posėdyje nutarta 
pravesti telefono liniją iš Ku
piškio į Šimonis, asignuoti 45 
lt. šviesai ir smulkioms ūkio iš
laidoms 4 komplektų Šimonių 
prad. mokyklai; teisti žemės U- 
kio Gamin. B-vei atidengti Ši
monyse vieną svaigiųjų gėrimų 
krautuvę; vietoje medinių tiltų 
ant vieškelių statyti cementi
nius ir valsčiaus valdybos tar
nautojams išmokėti Kalėdų prie 
dą sumoje 50 nuoš. nuo gauna
mos mėnesinės algos. *
Didysai biznis važiuoja.

Senatorius Norris, kalbėda
mas apie paskyrimą keturių 
naujų augštų valdininkų, sako:

“Morgano kompanijos advo
katas sėdi Vyriausiame Teisme 
(p. Stone), Cukraus Trustas veš 
dalykus Generalio Prokuroro o- 
fise (p. Warren), gelžkeliai da
lyvauja Interstate Commerce 
komisijoje (kuri tvarko gelžke- 
lių reikalus), didžiausias atžaga 
reivis sėdi Federalėje Preky
bos komisijoj (kuri tvanko ša
lies (biznį) — Dieve, pasakyk 
man kas apgins milionus teisin
gai dirbančių paprastų žmonelių 
šioje šaly, kas apsaugos jų tei
ses nuo pasikėsinimų didžiojo 
biznio ?”

Niekas. Jie tokią valdžią iš
sirinko.

1
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darbo, neduos lietaus kada rei
kia, neužaugins javų be' žemės 
įdirbimo ir trąšų. Kiekviena va
landėlė pašvęsta kunigams yra 
valandėlė atitraukta nuo produk 
tyvio darbo, nuo galvojimo kaip 
pagerinti žmonijos būvis. 

Ir norėdami išmesti iš mo
kyklų tikybą, mes norime kad 
žmonės mažiau būtų prisirišę 
prie tokių neapčiuopiamų daly
kų kaip dangus, pekla, malda ir 
panašiai, o labiau tėmytų kad 
šiame pasauly pūtų šiokia tokia 
lygybė, laimė ir gražūs gyveni
mas. /

Nuo Alytaus iki Klaipėdos
- L' ' Rašo čim—čvmas L ' U- /<■

PAPA IR MUSSOLINI SUSIKALBĖJO
Negalima buvo girti perdaug įsibėgėjusių Italijos 

socialistų, kurie, dar pirma juodmarškinių fašistų val
džios, buvo panėrę kraštą anarchijon; ne kokius žiedus 

.sukrovė ir juodmarškinių valdžia, pagrobusi šalį Į savo 
diktatūrą. Visoki pažanga dabar Italijoje apmirė, o juo
da cenzūra švenčia savo Velykas. >

Kitaip ir negali būti. Fašistų vadas Mussolini, pir
miau buvęs karštas socialistas, kitokios tvarkos nežino, 
kaip tik partinės grasinės diktatūrą. Pirmiaus meldėsi 
raudonojo internacionalo diktatūrai, dabar meldžiasi 
juodo internacionalo diktatūrai. Su Papos Vatikanu

Lietuviai Argentinoje. 
, t jj j

Dėdei Šamui užkėlus savo 
vartus, perteklius Lietuvos gy
ventojų bėga kitur. Daug bėga 
paskutiniu laiku į Argentiną, 
kur pirm kąro buvo keli šim
tai lietuvių. “Trimitas” iš laiš
kų ve ką nupasakoja apie gyve
nimą Argentiniečių lietuvių:

“Argentinoje lietuvių, spėja
ma. esant keliolika tūkstančių, 
bet jie neturi nei vieno laikraš
čio savo kalba, nei vienos mo
kyklos, nei vienos rimtos orga
nizacijos. Nėra ten Lietuvos at
stovo, kuris būtinai reikalingas. 
Yra viena savišalpos organiza
cija, bet del jos vadovavimo 
varžosi dvi ar trys srovės, ir 
todėl ji nepajėgia sujungti vie
tos lietuvių, arba bent kiek 
čiuopiamai jiems padėti.

I “Paskutiniuoju laiku čia 
' vyksta vis daugiau lietuvių.
vykę dūsauja ir keikia emigra
cijos biurus, čia gerai tik dorai 
mokantiems kokio amato, bet 
paprastam darbininkui vargas 
ii’ vargas. Dirbtuvių čia maža

—o— 
Lenkų darbai prieš Lietuvą.

“Trimitas”, aprašydamas len
kų darbus prieš Lietuvą per pa
skutinius 2—3 mėnesius, sako: 

“Mūsų valdžia per tą laiką 
gavo: 1) Ambasadorių Notą 
ka&link Vilniaus; 2) Tautų Są
jungos paklausimą del lenkų 
persekiojimo Lietuvoj ir kreipi
mo prieš lenkų dvai’ponius že
mės reformos; 3) Skrzynskio 
grūmojimą prieš Suomijos kon 

jau pilnai susikalbėjo. Mezgama šventasis konkordatas; jr tos pačios nedidelės. Darbo Į ferenciją, kad Lietuvą reikia vi- 
labai sunku gauti. Lietu

viai daugiausia dirba geležies 
liejyklose ir skerdyklose-šaldy- 
klose. Darbo valandų kasdien 
10—12, o uždarbis 55 centavų 
valandai (10 centų yra 26 cen
tą vai). Kiti darbai tai gelžkeliu 
tiesimas ir statymas. Bet ir 
mokestis menka: $1.00 ar pus
antro dienai iš ko 40 centų at
skaito už valgį ir agentai pasi
ima $2 

“Del 
gauna, 
ir visą 
lių, sėklų ir pinigų iki $200. Bet 
visą tai reikia atmokėti, nuo 
hektaro po $100 iki $300.

“Oras lietuviams netikęs, nes 
perkarstąs, žmonės žiaurūs: vi
si vaikščioja apsikarstę durtu
vais ir revolveriais. Daugelis 
tiki, kad gali greitai į Ameriką 
nuvažiuoti — agentai prižada 
už šešių mėnesių. Bet tikreny
bėje reikia prabūti penkeri me
tai, bet ir tai be afidavito 
vizos į Ameriką neleidžia.” 

—o—

tarpe..? Italijos'ir Vatikano! Du valdonai tariasi ramiai 
valdyti tą pačią Italiją — abu sėdėdami Romoje.

O po visą Italiją siaučia cenzūra, areštai ir šaudy
mai žmonių. Mat juodasis internacionalas kovoja su rau 
donuoju internacionalu, o tarpe šitų baisių girnų mala
ma ir vėjais leidžiama jtalų liaudies demokratija ir li
beralizmas.

Žinoma, taip ilgai nebus. JūokieČiau žmonių laisvė 
spaudžiama, tuo daugiau žmonių sukiršoma ir tuo rūs
tesni protestai sukeliama, Antai ir dabar, Vasario 12 d. 
Tautinė Moterų Taryba, paskelbė savo pareiškimą, su 
protestu fašistų valdžiai, kuri atmetė Italijos moterų 
siūlomą įstatymą — leisti joms dalyvauti balsavimuose. 
Net ir miestų valdybų rinkimuose moterys atstumta. Ta
me proteste nurodoma, kad jau 42-se pasaulio valsty
bėse moterys turi balso teisę, o Italija vis slysta atgal ir 
-atgal į tokį konservatizmą, kuris pradeda griauti drau
giją ir jau sukelia užsieniuose negarbę Italijos tautai.

1 Atkartojame — kitaip ir negali būti. Juk Papa ir 
Mussolini jau susikalbėjo. O šių dviejų diktatūros vete
ranų negalima pakaltinti, kad jie būtų kada nors jautę 
meilę prie demokratybės.

LIETUVA TARPE AUKSU ATSIRĖMUSIŲ ŠALIŲ
Washingtono senato komisija “Pasiteiravimui apie 

Auksą ir Sidabrą4’ padarė akyvą pranešimą apie Euro
pos valstybių piniginį stovį. Esą ištirta, kad tos valsty
bės, kurios greičiau įvedė pas save pinigus atremtus 
auksu, tos išsisukę ekonominės pražūties ir greičiau 
atkuto. Tarpe tokių valstybių — turime pasidžiaugti — 
yra pastatyta ir Lietuva.

■ r Net ir Rusija, kurioje Sovietai buvo sumanę vė
javaikišką planą — pinigus panaikinti visiškai, — net ir 
ji žymiai pasveiko įvedusi auksu remtus pinigus.

Senosios valstybės senai auksu įsistiprino ir jų pini
gai nebijo žūties. Vėliausiu laiku šios valstybės auksu 
savo pinigus pagrindė: Austrija, Čekoslovakija, Lietuva, 
Latvija, Lenkija, Rusija, Suomija, Ungarija ir Vokietija.

Lietuvos vyriausybė, nors į laiką pasiskubė įvesti 
savo pinigus prieš patį blogiausi vokiečių markės žlugi
mą, bet neužtektinai į laiką, kad išgelbėti milionus mar
kių savo žmonėms. Toliau numatanti liberaliniai žmo
nės ir laikraščiai turėjo daug vargo bekritikuodami savo 
valdžios nerangumą, bet už šitą vargą jie yra atlyginti 
tuo džiaugsmu, kad pinigų pastovumo klausime Lietuva 
stovi eilėje sveikų valstybių. Tai buvo sveika kritika.

* ’ 1 , » ’ ’ ■ > ’ . . .

PURICKIO BYLA
“Draugo” žiniomis, garsioji Purickio byla baigėsi 

jo naudai. Treti metai ji buvo vilkinama. Buvo suvai
dinta įvairių komedijų: pavyzdžiui, teismas Purickio 
“ieško” išsijuosę po visą Lietuvą, o tas ramiai gyvena 
Kaune, rašo editorialus į valstybės organą “Lietuvą” ir 
važinėja laisvai į Bėrimą ir atgal. Pažangios visuome
nės balso spiriamas, klerikalų teisingumo ministeris, ne
žinodamas ką su Purickio byla daryti, kreipėsi net į Sei
mą patarimo.

Bet, galų gale, byla įvyko ir po septynių dienų na
grinėjimo vyriausias Lietuvos teismas, Lietuvos Tribu
nolas, rado Purickį nekaltu. Rado nekaltais ir jo bend
rus, kas yra labai keista. Galėjo Purickis nežinoti to 
šmugelio, kuris iš ministerijos buvo vedamas, bet kad 
šmugelis buvo vestas, tai aišku, kai diena. Ir nebausti už 
jį, reiškia pritarti jam, kad nestebėtina partijai Vailo
kaičių, Staugaičių ir-Purickiu.

Lauksime pilnesnių bylos davinių, kad dažinojus 
kaip Lietuvos Tribunolas taip gražiai Purickį išbalti
no. Klerikalai dabar gauna vėl vieną pajėgą į savo rin- 
dą: nėra abejonės kad jie vėl Purickį priims į diktatūros 
viršūnes, nes, nežiūrint jo prasižengimų, jis yra gabes
nis vyras, negu Tumėnas, Bistras ai* Petrulis.

ap-

at-
At-

už darbo prirodymą, 
žemės dykai gavimo, tai 
Duoda net 200 hektarų 
pradžią: įrankių, gyvu-

ir

Darbų padėtis Detroite.
“Darb.’’ 'korespondentas 

neša sekamai:
‘’Darbai eina nepergeriausiai, 

darbą gauti sunku, šimtai dar
bininkų stovi prie dirbtuvių du
rų. Ford dar neima naujų dar
bininkų, bet labai didina savo 
dirbtuve, kuri yra arčiau West 
Side: kalbama, kad ims 30,- 
000 darbininkų. Naujoj dirbtu
vėj dirbs Roll Rubber ir stik
lą. Būt gerai lietuviams tie dar
bai užimti, nes Amerikoj, daug 
yra lietuvių mažai uždirbančių, 
gi Fordas vis geriau apmoka. 
Vienok reikia laukti pavasario,”

—o—
Mes suprantame jų logiką.

“Draugo” redaktorius, teisin
damas kunigų kišimąsi i politi
ką, išduoda paslaptį, del kurios 
kunigai politikon lenda: būtent, 
todėl, kad kitos partijos Lie
tuvoje mano išmesti tikybines 
pamokas iš mokyklų. Išmetimas 
gi tokių pamokų reiškia išauk
lėjimą “laisvesnių’’ piliečių. Lai 
svesni gi piliečiai yra bloga me
džiaga palaikymui kunigų dik
tatūros ant parapijom! proto ir 
kišenių. Taigi išeina, kad kuni
gai lenda į politiką idant apsau
goti savo gyvybę ir finansus. 
Ta logika suprantama.

Mes kelis sykius nurodėme, 
kad kunigija apšviestiems žmo
nėms nereikalinga. Jei tokis 
žmogus negali būti doras be 
gąsdinimų pekla, tai jis nėra 
vertas žmogaus vardo, jis blo
gai išauklėtas. O kasdieniniame 
darbe fabrike, laukuose, ar gy
venime, kunigas jokios pagelbos 
negali duoti, išskyrus ’surami
nimo nelaimėje tikintiems. Ku
nigas nei malda nepalengvins 
darbo prie mašinos, nesuteiks

pra-

sai atskirti nuo visų pasaulio 
valstybių; 4) Lietuvą puola len
kai francūzų, anglų, čekoslova- 
kų, na, ir savo, spaudoje.”

—o—
Ponija nepatinka.

Demokratijos paragavęs Mi
kas Petrauskas ve ką rašo sa
vo dienyne, begyvendamas Kau
ne: •

“šiandien mane kankina min
tis, kad vėl grįžus Amerikon. 
Nors Amerikoje nepyragai, bet 
ten visi žmonės ir visi vienodes- 
ni.”

Nejau Lietuvoje žmonių nė
ra?

turės būti koali- 
ir atsakomybė už 
ne jiems vieniems

Naujos priežastis Seimą 
Paleisti.
Apart spėliojimų, kurie jau 

tilpo Amerikos ir Lietuvos span 
doje, Eglė “Sandaroje” priduria 
savotiškus spėliojimus apie prie 
žas'tis, kurios iššauks dabartinio 
Lietuvos Seimo paleidimą:

“Pavasarį reikia laukti Lie
tuvoje bado, o pinigų nėra. Tuo 
met pakels galvas visas bolševi- 
kuojantis elementas. Opozicija 
turės geresnę dirvą propogan- 
dai. Paskui reikia vesti derybas 
su lenkais. Alijantai spiria, tai 
vieniems nenorima imtis atsako 
mybės. Matyti, rokuojama, kad 
su kunigų ir pinigų pagelba 

I “krikščionys” jeigu nelaimės 
vėl, tai visgi išeis gana stiprūs 
ir rezultate 
cine vaidžia, 
visus žygius 
kris.” '

žiūrėsime kaip liaudininkai į 
spendžiamus spąstus, atsilieps, 
jei tie žodžiai teisybė.

—o—
Korolenko apie rusų revoliuciją

Emma Goldman, anarkistė gy 
venusi Rusijoj tūlą laiką, bet ne 
iškentusi troškios atmosferos te 
nai, perduoda sekantį pasikal
bėjimą su garsiu rusų rašytoju 
Korolenko, senu revoliucionie
rių :

“Korolenko man sakė: ‘Jei ca 
ro žandarams būtų buvus duota 
galia netik areštuoti bet ir šau
dyti žmones, tai padėtis nebūtų 
neikiek skirtingesnė už tą, ku
rią turime dabar Rusijoj. Kriti
kuoti išmintį ar gabumą taip 
vadinamos proletarų diktatūros, 
arba komunistų partijos vadus, 
reiškia šiandien kriminališką 
prasižengimą. Rusija už tą ka
da nors brangiai atmokės.” 

Ir moka: šalis, kuri ekspor
tuodavo grūdus šimtais tūkstan 
čių tonų, šiandien pati ieško 
kur nusipirkti miltų pinigais su 
rekvizuotais iš cerkvių ir bur
žujų! šalis, kuri parduodavo bo- 
velną svetur šiandien iš Ameri
kos perka už šimtą milionų do- 
larių bovelnos. Rusijos žmonės 
už atidavimą savo teisių sauja- 
lei komunistų moka badu, vargu 
ir voliojimaai purvyne.’

(Tąsa) ’gelžkelio pylimas ir ravai gražiai išgrėbstyti, o
Jau nuo Radviliškio prasideda loma, krūmais 

apaugusi'ir traukiasi 'Šiaulių link.-Kas čia? Tai 
Lietuvos anglys —’durpės, kurių čia nepaju
dintų guli milionai kubinių metrų.' Ties Šiau
liais horizontas baigiasi plyniose. Tai Lietuvos 
kuro ir energijos šaltinis, kurs šiandien mažai 
tekainuojamas ir dar mažai naudojamas, čia tu
ri kurtis Lietuvos pramonė, nes tam yra geriau
sių sąlygų.

Einu miesto apžiūrėti — Šiaulius, kurių ne
buvau matęs nuo vasario mėnesio 1914 metų. Vai 
kokie dabar Šiauliai! Gatvės plačios, cementiniai 
trotuarai, nauji mūro namai, naujos statybos 
styliaūs, klombai','ir tvorelės duoda žiūrėtojui 
kokio tai išdidihgo įspūdžio — didelio užsimoji- 
mo jausmą, žmogus stovi ir žiūri į šį atsistatantį 
miestą. į Europinės kultūros pradus ir netiki, kad 
tatai yra Lietuvoj. Jauti lyg atsidūręs kur toli 
užjūry — tiesios gatvės su plačiais bulvarais, di
deliais kraut u vili langais elektra nušviestais, lyg 
kokį poilsį dvasiai suteikia. Ęeiškia, armotų 
trenksmas, apart savo neigiamųjų pusių atneša 
naujos'kultūros ir civilizacijos pradžią. Juk Šiau
liai dar tik 1914 m. nieku nesiskyrė nuo kokio 
nors Azijos miesto, dabar jau jie velkasi nau
jais rūbais naujų šeimyninkų diriguojami. Ir iš
augs Šiauliai, kurie pralenks Kauną ir už kelių 
metų pasidarys šiaurės Lietuvos metropoliu. Są
lygų tam yra, o dar kilusi pramonė del pigaus 
kuro, duos gyvenimo būdų daugeliui tūkstančių 
žmonių.

Atsidūriau kinematografe porai valandų pa
sėdėti. šis mūsų demokratingas teatras, kur ne
reikia nei kepurę nusiimti, malonaus davė įspū
džio. Mėgstu aš šį teatrą del jo demokratingu- 
mo, jis toks Rusijoj, toks ir Lietuvoj . Nereikia 
čia prieš nieką lankstytis ir laipsnių daboti, bei 
žiūrėti kur sėdi koks nors ministeris ar jo žmona, 
kad kartais savo demokratingais pasijudinimais 
bei nusižiovavimu jiems neatimti apetito ir nepa
rodytam savo “neišauklčjimo...” Del šių suvar
žymų, aš nors jau tris metus baigiu Kaune gy
venti. tik du kartu buvau valstybiniam teatre, 
nes mano amerikietiškas būdas negali manęs 
padaryti kokiu nors dėkaju ir netarnybos metu 
aš noriu jaustis paprastas pilietis.

Namas, kur buvau savo turtą, iš Amerikos 
atvežtą, palikęs — žuvęs, tų laikų seni pažįstami 
patapę svetimi ir žmogus jautiesi, kad gyveni
mo periodas savo padaro, nauji žmonės gyvenimą 
diriguoja ir jį kuria. Šiauliai —simpatingas, mie
stas, o išaugs jis gražus ir didelis, bėgant gyve
nimo, eigai.

Stoty man ūpą pagadino keli lenkiški bajo- 
rai, mane pažinę ir apsėdę, čia turėjau nema
lonų susikirtimą del kalbos. Į\Tors jie visi su fha- 
nim kalbėjo lietuviškai, vienok pradėjo man pri- 
kaišioti, kodėl aš nekalbąs lenkiškai; juk jie ma
no tėvą pažįstą, kaipo buvusį bajorą, taigi ir aš 
turėčiau lenkiškai mokėti. Aš tvirtinau, kad len
kų kalba man garbės nedaro ir aš jos nepaken
čiu, nors moku geriau, negu jie, — nes jos teko 
taisyklingai mokytis kalbėti pačioje Lenkijoj lai
ke karo. Papasakojau bajorams kelis negardžius 
anekdotus iš lenkų “kultūros” ir bajorai neištu
rėję aštrumo šių anekdotų — dingo...

Tolinus, po ilgiausio ir nuobodžiausio snop- 
sojimo stoty, apie 1-mą vai. nakties atėjo Klai
pėdos traukinys su tokiu išsijūosimu. lyg eitų 
iš New Yorko į San Francisco. Užmigau — pra
budau. užmigau — prabudau, vis dar nepriva- 
žiuojam Latvijos. Paskui visos durys užsirakino 
ir mes buvom užrakinti apie tris valandas, kol 
traukinys baladojosi po Latvijos teritoriją. Tai 
yra labai negarbingas išradimas vargu ar prak
tikuojamas kur nors pasauly, kad keleiviai būtų 
vagonuose užrakinami ir tik galėtų per langą iš
lipti į stotį stikliuką degtinės išsigerti. Tokis 
negarbingas keleivių užrakinimas praktikuoja
mas Lietuvoj ir Latvijoj — jie užrakina trauki
nius, kad mūsų broliai pas juos neišliptų, b mū
siškiai užrakina jų traukinius, kad jų broliai pas 
mus neišliptų. Tiesiog šunies padėtis!... Nejaugi 
jau valstybės galėtų sugriūti, kad, sakysim, ko
kis pilietis kokiai dienai čia ar ten pasiliktų?!... 
Na, bet ką padarysi, kad labai širdingi, “broliai” 
vieni kitus įtaria negražiuose darbuose dr kaipo 
vienintelė radikalė išeitis — užrakinti duris ir 
tegul sau keleiviai “simpatingų” šalių tik per 
langus žiūri... ,

Jau auštant vėl durys atsirakino ir trauki
nys pūtė jau Klaipėdos lipk.

Darbėnai. Kretinga -su sayp stotimis, lyg 
blynai tie? gelžkeliu paklotomis ir aplink balomis 
apsemtomis, darė neskanaus įspūdžio. Bet čia ne
toli už kokio kilometro tikrasis rubežius tarp 
“Eurcpos ir Azijos,” anot' franci! komisijos žo
džių. Sutriguibinu atydą, kad nepražiopsoti to gar 
saus rubežiaus ir tikrai... traukihys pervažiavo, 
kas-žin kokį ravą, kaip viskas liko lyg peiliu nu
pjauta; visa gamta persimainė: laukai gražiai 
suarti, keliai medžiais išsodinti, trobos mūrinės; 
grioviai išvalyti; krūmai nugenėti ir išgrėbstyti;

! 1 ' «r » v 1

žolė nukapota. Tai Klaipėdos Kraštas.‘
“Bajorai, Bajorai!” — šaukia konduktorius. 

Tuojaiis pamatai didelę stotį ir būrius žmonių 
dirbančių, žemę lyginančių, kiti grėbliais žolę 
bei lapus grėbsto, ten būrys žmonių jau kitokio 
typo akmenus tašo. Matai kad dirbama ir tas 
darbas bei toji tvarka į šių žmonių tradiciją įė
jęs. Traukinys eina toliau.

Stotis Kretingalė, — kur pamatai stoties 
viršininką, lydintį traukinį ir žiūrinti vokišku at
kaklumu, kad pas jį viskas būtų tvarkoj. Tatąi 
netik' jam rūpi, bet ir jo žmonai, kuri taipgi rū
pestingai seka, kad vyras konors nepraleistų, ne 
Užmirštų... Matai, kad stoties viršininkas visa
da šu savo žmona, nepanašia į kokią ponią, bet į 
darbingą šeimyninkę, lydi traukinį ir tvarkos 
daboja. Kokia tai geležinė disciplina iškarto pa- 
sijaučia, ir ištikro, tik toki disciplina tegali tokią 
tvarką įvesti ir taip gyvenimą sutvarkyti. Matai 
per langus puikiausia suartus laukus, gražiausius 
plentus. Anoj pusėj arkliai ratų negali iš purvo 
ištraukti, o čia keliai lietaus nuplauti blizga, o 
jie lygūs, kaip stalas, štai kur reikia siusti žmo
nės tvarkos ir darbo mokintis!... štai kur tikroji 
europinė kultūra; nors ji mums svetima, bet 
garbinga, ir vokietį, — nesvarbu, kas jis būtų, — 
užtai reikia pagerbti. Tai ne baltos rankos, ne 
baudžiava tai padaryta, bet sąmoningai sutvar
kytas darbas, gerai organizuotas ir tvirtos ran
kos vedinas. Reikia būti bešaliu ir kalbėti teisy
bė. Aš pateisinu vokiečių akciją prieš mus; ji yis 
gi yra ne be pamato — sulyginamai su klaipė
diečiais, mes esam labai apsileidę ir dar mus rei
kia daug už ausų tąsyti, kol mes patapsime ge
rais šeimyninkais ir tinkamais administratoriais. 
Ne be pamato francai rašė, kad ne ten ant Uralo 
eina tikrasis rubežius tarp Europos ir Azijos, 
bet čia, kur buvo vokiečių rubežius... Nebe pa
mato tai pasakyta... O to rubežiaus mes nesuge
bame panaikinti, nesugebame net žmoniškesnės 
stoties šalia gelžkėlių pastatyti, bet, mūsų gė
dai... stovi juodos supuvusios, blakių bei tarako
nų pilnos būdos — okupacijos liekana... žmogus 
pats savęs pradedi nepakęsti ir keistoj padėty 
atsiduri — iškarto jauti lyg esąs okupanto ro
lėje.

Publika traukiny mainosi, renkasi klaipėdie
čiai vokiečiai ir lietuviai, visi tokie simpatingi 
žmonės, žmogus su visa šeimyna prašosi į mano 
’ ~ '— mes susikalbėti nekupė. Priimu, tik vargas;

Galų gale pusiau angliškai pusiau 
vokiškai mes keliomis mintimis apsimainome. 
Moterys iš mūsų kalbos juokiasi. Mes ūpu nepuo- 
lam... Mano vis-a-vis ieško degtukų cigarą užsi
rūkyti, aš pasiskubinu užžiebti degtuką ir jis 
man rekomenduojasj, supažindina su savo žmona 
ir dukterimis, ir pastarosios motinai šnibžda, kad 
aš esąs visai “ne piktas,” netoks, kaip kiti ten 
Klaipėdoj. Aš nuduodu nesuprantąs’ ir su tėvų 
įvairiausiais žargonais šneku, o moterys iš mu
dviejų juokiasi. Linksmas ūpas visus mus paga
vo ir bematant pasijutome atvykę į Klaipėdą.

randam būdo

Augštai stoties užrašyta “Klaipėda.” Pub
lika išsiskirsto ir žmogus pamatai atvvykęs į ko
kį tai naujos civilizacijos metropolį. Viskas čia 
kitaip, negu Lietuvoje; gatvės lygios ir gražios, 
namai kokio tai pusiau gotiško styliaūs, gražiai 
atadirbti ir išdabinti, stogai raudoni. Radęs sau 
buveinę, išėjau į miestą, kur iki vakaro bas
čiausi. Užeinu į krautuvę poperosų nusipirkti 
— nesusikalbu su išėjusia žmona. Bet mes nesi- 
pykome ir ant galo visgi radom, kiek įkainuo
ja dėžutė poperosų ir krebutė degtukų. Valgyk
loje jau lietuviškai susikalbėjau. Mieste tik vai- 
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stybės įstaigos turi pusiau lietuviškus parašus. 
v r ■ 

Policija kitokia, čia dvi policijos yra: valstybinė 
ir Klaipėdos Krašto. Gatvių parašai — vokiški. 
Tramvajuje — nesusikalbėsi. Aš geriau Klaipė
doje angliškai susikalbėjau negu lietuviškai. O 
jau žiūrėjimas ant svetimo žmogaus — nematy
tas! Mat aš dėviu tam tikrą valstybinę kepurę, 
tai toji kepurė bei skranda toli iš minios išskiria. 
Vakare nuėjau į kino-teatrą, tai nuo to žiūrėji
mo į mano asmenį net man įkyru pasidarė... Ap
linkui girdėtis komentarai ir kai kada dar labai 
neskanūs. Užpakaly vis girdėjau mano asmens 
nuodugnią kritiką, lyg rodos aš jiems būčiau 
skolingas ar už nakvynę neužmokėjęs. Toliąus 
neiškentęs atsisukau ir sakau veik ant visos sa
lės pusiau angliškai, pusiau vokiškai: “vyručiai, 
aš šiandien tik pirmą kartą jūsų mieste ir cįar 
nesu niekam prasiskolinęs, o jūs pirmą kartą sa
vo gyvenime matau, tai nerandu priežasties, dė
lei kurios mano asmeniu Tamstos čia neužganė
dinti. Jeigu, gerbiamieji džentelmenai, nesiliau
site mano nieku neprasikaltusį asmenį iš užpaka
lio kritikuoti, tai išplūsiu jus ilgais vokiškais 
žodžiais, kuriais mačiau gatvėje sienas išrašy
tas...”

(Užbaiga bus)
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IX. J ti ant neišmanėlių sprando. Vi-
Spaudos dora. — Dar blogiau sam tam tikriausiu įrankiu yra 

galima atsiliepti apie spaudos'spauda, partinė spauda, kurios 
dorinį stovį. Jeigu lyties santy
kių dora ir pilietinė dora mūsų 
visuomenėje labai šlubuoja, tai 
spaudos dora, galima sakyti, vi
sai Lietuvoje svetima. Savo lai
škuose man jau teko priminti, atsižvelgiant į silpną visuome- 1 I »— ~ .- * — V • I — , , I — I . I • • •

pirmutinis kelias į neišsilavinu
sio žmogaus protą. — tai dema
gogija.

Kaip jau man toko minėti, 
del tūlų norakinių aplinkybių,

kad mūsų visuomenė, ypač mies 
tuose, nusistačiusi labai party-’ 
viai. Partyvišikumas pasiekė 
net fanatizmą. Suprantamas da 
lyikas, kad visuomenės nusista
tymą visuoipet seka spauda. 
Fanatiškas partyviškumas gim
do tam tikrą partijų konkuren
ciją. Partijų konkurencija net 
kultūringose šalyse neapsiei
na be demagogijos. Ką jau be
kalbėt apie mūsų tik ką iš ver
govės pakilusią tautą, kuri apie 
kultūrą tėra’tik girdėjusi. Lenk 
tyniuodamos mūsų partijos rie
biausiomis raidėmis išspausdina 
savo pažadus, bet šie pažadai 
tankiausiai tik pilstymas iš tuš
čio į dyką, savo rūšies politiš
ki manievrai sudrumstimui van
denio, kad būtų lengviau su
drumstame vandeny žuvis gau
dyti. Ištikrųjų, nepatyrusiems, 
neišsilavinusiems politikos srity 
žmonėms pasiseka apsukti gal
vas, o tas savo keliu duoda pro
gą gudresnėms partijoms užlip-

. nės kultūros stovį taipgi į sun
kią sodžiaus gyventojų medžia
ginę padėtį — periodinė spauda 
Lietuvoje gali gyvuoti išimtinai 
tik parity viškoj i. Kaip visas vi
suomeninis gyvenimas pas mus 
jaučiamas tik iš partijų tarpu
savio trynimus!, taip ir spaudą 
matome teatvaiziduojant tą try- 
nimąsi, nelyginant, kaip žaibą 
pamatome elektrai tarpusavy 
susiduriant. Partijos ir grupės 
gimsta kaip grybai po lietaus, 
tik jos kaip grybai greit ir kir
mija, pūsta, kad vėla ant tos 
puvėsiais tręšiamos žemės gim
tų panašūs pirmieisiams organiz 
mai, kurie savo keliu vėl kir
mija, pūsta ir tt. Ilgo, pasto
vaus mūsų partijose gyvenimo 
nesimato. Pavyzdžiui, kad ir da
bartinės viršiausios partijos, ka 
dėmų, valst. liaudininkų, soc. 
dem. ir k. Palyginamai neilgas 
mūsų nepriklausomo šalies gyve 
nimo laikotarpis davė šioms par 
tijoms progos jau keletą sykių

keisti savo išvaizdą, net naujai 
gimti. Kitos, atsižiūrint į apy- 
stovas savo vidury net sutvėrė 
grupes, filijas (pav. kademų: 
ūkininkų sąjunga, darbo tedera 
cija). Tie persigrupavimai, kai
lio keitimai daromi didesniam 
prisitaikymui j visuomenės sko
nį, nors vidujiniame gyvenime 
tos partijos nieko nepakeitė, 
kaip nepakeitė savitarpio tar- 
partijinių santykių, nei tarpu
savio kovos būdų. Kaip sako 
priežodis: plikas gimė — pli
kas dvės, tas galima pasakyt 
ir mūsų partijų atžvilgiu. Lie
tuvos politinių grupių ir parti
jų tarpusaviuose santykiuose do 
ros nėra ko ieškoti. Taigi ir 
spauda, būdama partijų gimdy
tu vaiku negi nueis toli nuo sa
vo gimdytojų doros atžvilgiu, 
ypač kad jai peną dabartinėmis 
sąlygomis gali suteikti tik pa
gimdžiusios ją partijos. Ameri
kiečiai lietuviai, gyvendami lais 
vesnėse dvasios aplinkybėse la
biau turi progos Įsižiūrėti ir 
bešalingiau spręsti apie party- 
vį gyvenimą visuomenėje. To
dėl aš ir nemanau gilintis su 
aiškinimais to, kas visiems ži
noma. žinoma visiems ir tas, 
kad partyvė spauda visuomet 
šlubuoja doroje. Ant nelaimės, 
reikia pažymėti, kad tik ką at
gimusioje Lietuvoje šis reiški
nys gal daugiau atsižymi, negu 
kur kitur, nes čia, ne partyvės, 
netarnaujančios grupių reika
lams periodinės spaudos kaip 
ir nėra. Sakau ant nelaimės, nes 
dabartinė mūsų spauda labai 
neigiamai atsiliepia ant visuome 
nės. Daugeliui atvejų mūsų pe
riodinė spauda prastoja ' visuo
menėje pasitikėjimo. Įtikėjusie
ji gi spaudai visuomenės dalis -- 
lieka aklai party ve, fanatiška.
za

HOLLAND 
S i AN ERICA ūke!/
Tiesus-trumpas kelias per Rotter

dam’ų, į ir iš visų dalių

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

£ Lietuvon
NAUJOS FOTOGBAFIJOS IS LIETUVOS

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS 

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

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

........ Prenumerata metams —— — — $2.00
Lietuvon metams------------------$3.00

Pusei metų pusė kainos.

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

Ameriką.

PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ
—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiaine
1,
2.
3.
4.

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

S3

GI. Grinkiškio Bažnyčia
63. Pašušvėg Bažnyčia
64. Baptai
66. Baptų Bažnyčia
69. Dainos Dieno (chorai)
71. Dotnavoa bažnyčia
72. Bulbiakasis
76. Ukmergė (upė)
78. Ukmergės bažnyčia 

Raguvos bažnyčia 
Raguva
Taujėnų bažnyčia 
Seirijai 
Alvito bažnyčia

1

Universitetas 
oficierių grupė 
Prezidento Rūmai

Anykščiij Bažnyčia 
Anykščių Miestelis 
Alytus — pakalnėn 
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. Kaimo stotis
15. Kaunas Vasarą
16. Kauno Soboras nuo Vytauto 

Kalno
17. Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos
20. Mickevičiaus namas Kaune
21. Merkinės Bažnyčia
22. Palanga — Birutės koplyčia
23. Palangos Liurdas
24. Pažaisliu Vienuolynas
25. Seimo Rūmai

Simano Daukanto Kapas
Susvės upė
Šiaulėnai — tiltas
Šiaulėnai — malūnas
Šiaulėnų vidurys
Šiaulių stotis su lokomotlvals 
Šiauliai, žiūrint iš rinkos 
Tiškevičiaus rūmai Palangoj

34. Virbalio Gelžkelio stotis
35. Veliuona.
36. Veliuonos Bažnyčia
37. Veliuona — prie upės

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

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

79.
80.
81.
83.
84.
86. Mariainpolės bažnyčia
89. Žeimių bažnyčia
91. Mariampolės Gimnazija
92. Virbalis
94. Prienuose kermošius
95. Prienų nugriautas tiltas
99. Lazdijų bažnyčia

101.
102.
104.
107.
109.
110.
111.
113.
114.
117.
118.
119.
120.
121.
122. Vilkaviškio bažnyčia
123. Seirijų gatvė
124. Mariampolės Rinka
127. Šventežeris
128. Studentai Lazdijų rinkoje
160. Kauno Geležinis Tiltas

Ekskursijos laivas ant 
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Oriai vlninkal.

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

p į Ii f

SI

38.
53.
54.
55. 

„56. 
* 58.

165. Ne-

171.
180.

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

M

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

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

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New York

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

Naujas 8. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC.
OLYMPIC,
BURGH, etc. siūlo greitą kelionę į 
Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

> 1 Broadway, New York

didžiausius pasauly,
LAPLAND, PITTS-

&

g
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AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuot 
j Seną Tėvynę 
ir grįžt bėgyje, 
vienų metų, be 

1 ėjimo per Ellis 
Island, tą ga

lite padaryt išgaunant leidimą del 
sugrįžimo.

Sužinok 
ant J. V. 
švarius ir 
2, 4 ar 6 
mandagus; patarnavimas, didelės dė- 
nys, band koncertai ir visokios rū
šies patogumai ir linksmybės. 
‘i'Rengkis, kad jūsų giminės būtų 
parvežti į Ameriką ant didžių J. V. 
Valdžios laivų. Jungtinių Valsty
bių Linijos.

Pasiteirauki t pas vietinį laivų a- 
gentą arba

UNITED STATES LINES 
145“ Broadway, New York City 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

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

Bet didžiumoje, ypač sodžius, 
viešai pradėjo reikšt mūsų spau 
dai nepasitikėjimą. Priežasčių 
daug ieškot nepriisieina. Imkime 
kad ir tą reiškinį. Valdančioji 
partija savo trilypės rūšies orga 
nuošė bubnija apie gerovę. So
diečiai, jausdami savo namieje 
baisiausi skurdą, absoliuti pini
ginį badą ir girdėdami, kad — 
•‘Lietuvoje gerovė,” mąsto sau: 
kurgi ta gerovė yra — tur būt 
Kaune! Spaudžiami didžiausios 
naštos mokesčių ir neturėdami 
iš ko išsimokėt, bando važiuot 
į Kauną, manydami užsidirbti 
keletą taip reikalingų litų, pa
sižiūrėti tos gerovės ir, nors 
kartą, pavalgyt pyrago. Pribu
vę į Kauną kaip bematant pasi
junta neišeinamoje padėty: ge
rovės Kaune neranda, darbo nė
ra ir parvažiuot atgal neturi 
kuo. Taip susidariusi yra gero
ka bedarbių armija, kuri priver 
tė susimąstyt net valdančiąsias 
sferas. Miesto valdyba priver
sta buvo duoti lyginti gatves. 
Darbo tai davė, bet mokėt nėra 
iš ko. Vos-vos teištesi po 5 litus 
į dieną. Bet 5 litais į dieną 
Kaune ne 'ką užkiši, nes ir juo
dai duonai darbo žmogui neuž
tenka. Bedarbiai pradėjo rūstau 
ti ir demonstratyviai pareikala
vo, nors 8 litus mokėti į dieną. 
Miesto valdyba tai padaryt at
sisakė; susirinkusį būrį bedar
bių išvaikyt buvo pakviesta rai 
toji policija. Rezultate kruvi
nas .susidūrimas.

Aš nekalbėsiu šiuo sykiu nei 
bedarbių, nei darbą turinčių 
klausimu, nes mano laiško tema 
ne ta. Jeigu čia netiesioginiu bū 
du priminiau tai, tad tik iš at
žvilgio į spaudos dorą. Mat, ji 
šį įvykį oficialiai aprašė taip: 
‘Suagituoti blogos valios agita
torių būrys bedarbių susirinko 
ties rotuše ir bandė viešai reik-

Iššaukta

minia iš-

iti nepasitenkinimą, 
raitoji policija minią išskirstė. 
Paliepus išsiskirstyt, 
syk nenorėjo klausyt, tad buvo
iššauta porą \šyk į viršų, rezul- 
'tate to: pora lengvai' sllžeistų.”

Hm... pora sykių iššauta į vir 
šų ir rezultate pora sužeistų... 
Perskaičius tokį pranešimą Kau 
no visuomenė nejuokais manė, 
kad mūsų bedarbiai, demon
struodami orlaiviais lakiojo. 
Mat, dabar ant visko nauja ma 
da; bet vėliaus paaiškėjo, kad 
iš “lengvai sužeistų” sausio 23 
ar 24 d. vienas apleido šį de
monstracijų pasaulį, o kitas ruo 
šiasi tai padaryt, apart to apie 
10 žmonių gydo “lengvąsias” 
žaizdas, kad dar pagyvent. Ma
tyt, jiems demonstruot dar ne
nusibodo. Kaip ten nebūtų, bet 
tikrenybė daug skiriasi su “,ofi- 
cialėmis” spaudos žiniomis.

Per akis meluojančią spaudą 
demokratinėse šalyse priprasta 
vadinti “parsidavėle” spauda. 
O parsidavėles dar vadina ir 
kitu vardu — prostitutkomis. 
Klausimas, kaip doras žmogus, 
šalies pilietis, gali žiūrėti į ne
teisybę rašantį laikraštį? Ko- 

i kią opiniją visuomenėje gali su 
’ daryt panaši spauda?
1 Paminėjau tik vienintelį pa- 

1 vyzdį mūsų spaudos doros. Bet 
jų šimtai. Ir nelaimė Lietuvai 
tame, kad doros spaudos čia ne
galima rast, nes ji dar neužgi- 
mė, ir užgimti aplinkybės dar 
neleidžia. Laukiame, tikimės, ra 
miname save “geresne ateičia,” 
bet kas priartins, pritrauks tą 
geresnę ateitį, kas pagimdys i 
mums dorą, visuomeninę, nepar 
sidavusią partijų, grupių ir luo
mų reikalams, spaudą — neži
nome. Viską pavedame išrišti 
vėl tai pačiai ateičiai...'

Bell Phone: Oregon 086.3-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

P. 
p.

M. 
M. 
M. 
M.

r
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KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

SO. BOSTON, MASS.
šliakio-Garmaus Byla Prasidėjo

Vasario 11 d. išnaujo prasidė 
jo Sandaros byla su keikūnu 
Garmum. Klerikalai matyt yra 
išgąsdinti, nes kaipo liudininkus 
atsivedė vyčių “armija.” Kuni
gas Taškūnas, kaipo straipsnio 
vertėjas gerai pašokintas. Vy
čiai tvirtindami vertimo teisin
gumą padarė tikrą jovalą ir dar 
labiau sugadino Taškūno verti
mą. Kun. Garmus teisinasi kiek 
tik drūtas. Jis daugeli dalykų 
mėgina užsiginti, ką yra pasa
kęs pereitame bylos kvotime. 
Jis dabar ginasi, kad niekur ne
minėjęs kartuves. Taipgi gina
si, kad per jo vajų renkant au
kas jis jų j savo rankas nesąs 
paėmęs.

Klerikalai mėgina teismą į- 
tikrinti, kad Labo žodynas yra 
negeras. Sandaros advokatas 
griežtai reikalauja, kad klerika
lai pristatytų teismui kitą žo
dyną, kuriame sulyg jų vertimo 
žodžiai būtų tame žodyne pa
sakyti.

Apie bylos eigą parašysiu se
kančiuose “Vienybės” numeriuo 
se. “Vienybės’’ koresp.

WATERBURIO IR KITŲ KO
LONIJŲ “VIENYBĖS” 

ŠĖRININKAMS

riais rūbais; trys iš jų gavo do
vanas: p-lės Elžbieta Orent ir 
Edna Krištanevičiukė, taipgi p- 
nė A. Murauskienė, kurios ga
vo po gražų tualeto setą. Visi 
atsilankiusieji buvo užganėdin
ti iš tvarkaus surengimo ir ma
lonų patarnavimą.

Todėl, gerbiamoji Amsterda
mo publika, kuomet bus kokis 
kitas mūsų sportininkų paren
gimas, malonėkite nepraleisti 
progos dalyvauti, nes jie .steng
sis dar puikiau atlikti.

Mūsų jauktai (tymai) yra 
vieni iš smarkiausių šioje apy
linkėje, nes yra jau 12-ką sve
timtaučių jauktų nugalėję. Taip 
gi ir maželis jauktas kartu dar 
buojasi, — jau ir jaunuoliukų 
jauktas yra laimėjęs 17 lošų, o 
tik vieną pralošė. Abudu jauk
tai varosi palikti miesto čam- 
pijonais. Mes jau esame apga
lėję Amsterdamo geriausius 
jauktus ir sekančiam sezonui 
manome dar stipriau darbuotis.

Prie didžiojo jaukto lošė šie 
sportininkai: Stanley (kapito
nas), Van Alstyne, Haxvey, 
Strum, Redding, Belfanz; o prie 
maželio jaukto: Jakaitis, Pūras, 
Miknevičius (kapitonas), Stak- 
niss, Guest, Aultis, Juozas A- 
čus 
yra

ir Mickey Dargus (kuris 
menažerium).

Mickey Dargus.

't <

naikino teismo nuosprendį.
J. Plungis apie porą metų 

atgal buvo bolševikų lyderis, 
bet paskutiniais laikais pradėjo 
kitaip mąstyti ir pradėjo nebe
dalyvauti su bolševikais. Tur-’ 
būt dėlto ir Elizalbetho bolševi
kai dabar ėjo liudininkais už - 
Bistrajienę prieš Hungį ir me
lagingai ant jo liudijo. Kasžin 
dabar ar nepaims .L Plungis ' 
tuos liudininkus ir Bistrajienę 
atsakomybėn už melagystes.

Bolševikai, pasisaugokit nuo 
savo aklų rėmėjų!

Reporteris.

šiomis dienomis sugrįžo “Vie
nybės” raštinėn žeminus įvardy 
tų “Vienybės’’ šėrininkų, jiems 
išsiųstieji pavadai, — nes, ma
tomai, antrašai buvo permainy
ti ir neduota žinios Centram

Visų šių ir kitų, kurie negą- 
vo pavadų, gęrbiamųjų šėrinin
kų prašoma kuoveikiausiai pri-* 
siusti savo antrašus, kad šėrų 

■'knygose juos permainius ir pa- 
vadus jiems pristačius. Kitaip 
gerbiamieji negalės savo balso 
naudoti “Vienybės” šėrininkų 
Seime, Kovo 7 d.

šiuo reikalu rašykit Bendro
vės Sekr. Pr. Bajorui, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Grįžo šių šėrininkų pavadai:
K. Motiekaitis, Waterbury, 

Conn.
K. Viršilas, Waterbury, Conn.'
J. Vitkūnas, Waterbury, Con.
P. Pūkis, Waterbury, Conn.

Petraitis, Waterbury, Ct. 
Sabaliauskas, Watenbury,

J.
I. 

Conn.
P. Kušlys, Waterbury, Conn. 
D. Mažintienė, Baltimore, Md.
J. Lepuonis, Paterson, N. J.

Liepinis, Elizabeth, N. J. 
Lisauskas, Maspeth, L. L 
Leimonas, Bridgeport, Ct.

J. Kreivėnas’, Baltimroe, Md. 
S. Gerulaitis, Stamford, Conn
J. Dargužis, Elizabeth, N. J.
K. Smulkstis, Bridgeport, Ct. 
J. Steputaitis, Jersey City, N.

M.
AL

J. Juselis, Bayonne, N. J.
J. Bičkūnas, Elizabeth, N. J.
A. Iršius, Linden, N. J.
J. Bartuška, Baltimore, Md.
K. Liutkevičius, Brooklyn, N.

M. Kalikstas, New York, N. Y
F. B. Chelikonis, New York 

City. ,J
E. Elksnaitė, Naugatuck, Ct.
J. Vilkauskas, Maspeth, L.

AMSTERDAM, N. Y.
Lietuvių Basketball jaukto 

Darbuotė

I.

Amerikos Lietuvių Kliubo 
basketball jauktas (tymas), bu 
vo surengęs kaukių (maskara
dų) balių, kuris pavyko gana 
puikiai, nes žmonių dalyvavo su 
virš 500, ir įeigų buvo apie $300 
iš kurių liks puikaus pelno. Lo
šėjai visiems atsilankiusiems ta 
-ia nuoširdų ačiū. Buvo svečių 
ir viešnių pasirengusių įvai-

HERKIMER, N. Y.
Našlaičiams aukos

Kaip buvo rašyta “Vienybė
je,” kad moterys, kaip galė
damos, rinktų aukas Lietuvos 
našlaičiams, tai čia Herkimere 
buvo sumanyta parinkti. Su var 
gif' prisiėjo ' rinkti ■ 'aukas. 'Su
rinkta drabužių ne visai mažai, 
o pinigų tai tik $6.03. Kadan
gi neparanku buvo siusti tie
siai Lietuvon, todėl pasiusta 
Brooklynan į Lietuvių Moterų 
Globos Draugiją. Persiuntimas 
kainavo $3.23, o likusi pinigai, 
$2.80 pasiusti Moterų Globos 
Komitetui.

Vardu našlaičių, visiems au
kautojams malonus ačiū. Dau
gelis lietuvių nenorėjo duoti, 
visaip atsisakinėjo: vieni sakė, 
kad Lietuvon nenueis, o kiti 
sakė, kad dabar aukos nesiren
ka, tai vėl, girdi, Lietuvoje žy
dai išparduos ir našlaičiams ne
teks. Ir taip toliau.

čia lietuvių nemažas būrelis, 
tik ką daugumas priguli prie len 
kų bažnyčios, į lenkų komitetą 
ir net į lenkų susivienijimą. Tas 
daro gėdą lietuviams. Kad jie 
žinotų,, kas jie esą, tai jie dėtų
si prie lietuvių organizacijų,kaip 
va prie SLA. kuopos, kuri čia 
gražiai gyvuoja, o nesidėtų prie 
mūsų Tėvynės priešų lenkų.

Lietuviai čia daugiausiai iš 
Trakų apskrities. Patys tėvai ne 
moka gerai lenkiškai kalbėti, o 
vaikus lietuviškai nemokina, ir | 
patys save vadina: “jestem šiek 
cetc.’’ Anot jų, tai ir Dievas 
danguj lenkiškai kalbąs, o lietu-1 
yiai esą pagonai, ir tt.

Laikas jau būtų mūsų bro
liams prabusti iš tokio kvailo 
miego. Laisvamanis.

NAUJI RAŠTAI
Ig. Končius. Ūkininko dangus. 

Taikomosios meterealogijos va
dovėlis ūkininkams, ūkio moky
kloms ir savamoksliams. Svar
bieji skyriai: 1. žiema ir snie
gas. 2. Saulė ir augalai. 3. Oras 
ir vėjai. 4. Dieguliai ir augalai. 
“Kultūros” b-vės leidinys. Kai
na 3.80.

St. češūnas. Poezijos ir pro
zos teorija. Vadovėlis vidurinėm 
mokyklom. Rašytas pasilaikant 
įgarsėjusio rusų autoriaus Ov- 
sianiko-Kulikovskio. “Kultūros” 
b-vės leidinys. Kaina 3 litai.

“Kultūra’’ Nr. 1. — mėnesi
nis iliustruotas mokslo, visuo
menės ir literatūros popularus 
žurnalas. Kaina metams 20 litų, 
vieno numerio 3 litai.

' X t
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| Skausmai, B
» mėšlungis, |
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neuralgija ir reumatiškas 
gėlimai -negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERA’S
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin
gusiu sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

Kaina 30 ir 60 centai.

Gaunami bent aptiekoje.

I

■' w. W Severą '/ 
’ CEDAR RAPIDS, jpy/A:'

RMAN

32 Broadway. New York 
arba pas vietos agentus

NORTH
S*“ M* OYD"" 
SUGRA2TINĖS LAIVKORTES 

nupiginta kaina

1 LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutos

Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, he kliūčių įleidžiami

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SŪNŪS

Patyrę, Laisniuotl Oratoriai ir į 
Balsamuotojal

Paraamdomo automobilius viso- į 
kiemą reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca St., 
Tel. Plaza 1350 Baltimore, Md. I 
- -------

BAYONNE, N. J. 
Plungis laimėjo

Beveik visuose lietuviškuose 
laikraščiuose buvo rašyta, kad 
Bistrajienė laimėjusi savo teis
mą su J. Plungiu, kuriam teis
mas ir priteisęs, kad jisai (Plun 
gis) duotų jos kūdikiui pragyve 
nimą, — nes Bistrajienė sakiu
si, kad ji tą kūdikį ne su savo 
yyru (Bistrajum) turėjus, bet 
su Jonu Plungiu.

, Del šito J. Plungis padavė ape 
liaciją, kurios teismas įvyko 
Vasario 6 d. čionai teismas pri
pažino J. Plungj nekaltu ir pa

as

LIETUVIS ADVOKATAS 
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgodžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžiy ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1864. Res.: 3532-J

3
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Brangus Broliai ir Sesers Amerikoje
i ' ' ' J

Kaip pernai ar kitais metais 
yra buvę, taip ir šįmet mes 
kreipiamės į Jus, brangūs bro
liai ir sesers amerikiečiai, mū
sų globiamųjų našlaičių reika
lu.

Nėra paslaptis, kad našlaičių 
globojimas jų auklėjimas ir iš
leidimas į žmones priklauso tai 
visuomenei, iš kurios tie našlai
čiai yra kilę.

L. Mot. Globos Komitetas glo 
boja suvirs .‘>60 našlaičių — ber 
niūkų ir mergaičių, — jai pri
klausomose trijose prieglaudo
se: Kaune, Gelgaudišky ir Vait- 
kuškiuose. Mūsų valstybė dar 
nėra tiek medžiaginiai tvirta, 
ir valdžioje dar nėra to žmoniš
kumo jausmo, surišto su valsty
bingumu, kad ji duotų, šių prie
glaudų išlaikymui reikalingų 
lėšų. Didesnė pusė našlaičių iš
laikymo krinta ant lietuvių vi
suomenės. Ir lig šiol ta lietuvių 
visuomenė (kartu su Amerikos 
lietuvių visuomene), tą savo pa 
reigą link našlaičių pilnai yra 
atlikus. Broliai ir Sesers Ame
rikiečiai yra nešę ypatingai di
delę našlaičių išlaikymo naštos 
dalį.

L. M. Globos Komitetas rū
pinas gerai išauklėti globiamuo
sius našlaičius ir tinkamai pa
rengti juos savystoviam gyveni
mui.

Tam reikalui prieglaudose iš-

laikoma 3 pradžios mokyklos, 1 
amatų ir namų ruošos.

Amatų mokykloje veikia 4 
skyriai: stalių, batsiuvių, siuvi
mo ir ranku darbeliu. Amatu 
mokykla yra jau taip pastatyta, 
kad savo uždarbiu prisideda 
prie prieglaudų išlaikymo. 1923 
m. Amatų mokykla yra davitsi 
40,828 litus 50c. gryno pelno, 
šiais, 19.24 m. tikimasi dar di
desnio pelno. Einama prie to, 
kad amatų mokykla galėtų savo 
uždarbiu padengti didesnę prie
glaudų išlaikymui išlaidų dalį, 
bet tokia padėtis ne vienais me
tais atsiekiama.

Prieglaudų palaikymui prisiei 
na kreiptis į visuomenę ir šauk
tis jos pagalbos, žiema, tai sun 
klausias laikas, nes tuo metu 
našlaičių aprengimui ir maistui 
daug daugiau išeina. Tad pada
rę tuos paaiškinimus mes krei
piamės į Jus, broliai ir sesers, 
taip daug mums padėjusius ligi 
šioliai, vėl ateiti mums į pagel- 
bą.

Atsiminkite, kad globojami 
tnūsų našlaičiai netekę Jūsų pa
ramos negalėtų išvysti šviesios 
ateities, nes tik Jūsų padedami 
mes galime juos išmokslinti a- 
matuose, parengti prie kurio 
nors specialinio darbo, kad jų 
kiekvienas galėtų savystoviai 
užsidirbti duonos kąsnį.

Broliai ir Sesers amerikiečiai. 
Jūs matėte mūsų M. G. K. ke
lių metų apyskaitas. Jūs gal se
kėte mūsų darbus. Ne vienas 
amerikietis, atvykęs į Lietuvą 
patsai savo akimis susipažinę 
su mūsų darbais, pagalios ir šį 
kartą Jūs girdite, mūsų norus, 
tad paremkite juos, nes tik visi 
mes bendrai dirbdami galėsime 
tuos našlaičius užlaikyti 
karnai juos savystoviam 
m u i paruošti.

Jūs šelpdami L. M. G.
teto prieglaudas sušelpsite ne 
kit ką, bet tik Lietuvos našlai-

ir tin
gy ven i

komi-

B Ė 
r - .... ..

čius. kul ių didėlį dėkingumą ap
turėsite.

Itin dabar prašome padėti L. 
M. GI. Komitetui išlaikyti prie
glaudas ir šelpti našlaičius. Mes 
tardami Jums Broliai ir Sesers 
didelės padėkos žodžius už Jūsų 
aukas, ir pastangas tas aukas 
surinkti, vėl kviečiame — pra
šome toliau šį darbą tęsti, nes 
jis negali baigtis, kai našlaičiai 
Lietu vo j e n e s iba i g i a.

Visi aųkpkime, Lietuvos naš
laičiams, visi padėkime tiems 
vargau pa tek u si e m vaikučiam.

L. M. G. Komitetas.

KUNIGŲ TERORAS
Rašo B. I‘.

mihiš'teriauja, mo

tirti i’iįfri

A. Kandrotas A. Mikalauskas A. Vlkrikas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia
t •' i * f

V- 4

Lietuvių
M esinyčia

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

vi-Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Khmpią ir 
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nąi ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjome ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Beikule kreipkitės ypatiškai ar pęr laiškus —

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

• Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3359

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

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS
garantuojame laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti įna
mio 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomiš 

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

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

su mokyklą. Mokykla atdara

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

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

Pasitarkit su DR. ZINS, Specialistu, 25 metą 
praktikos. P. G., John Hopkins Lignnbučio ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

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

DUODU GREITAS PASEKMES visose
B6D0S0 ligose, nerviškume, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- 
matizrno, 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- 
germano tyrimu ir mikroskopo ekzaminaci- 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymas.

DR. ZINS
110 E. l«th St., New York City
(tarpe 4th Avė. ir Irving Place)
Valandos: 0 iš ryto iki 8 vakaro

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietą
JfouCC

OSVALDAS KIBURIS
yra geriausia East Now Yorke, kurioje kiekvienas ras skanios valgius, 
užkandžius ir draugišką užėjim$. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

KM GIJSNMOBE AVENUE,
(East New York)

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Cypress 3980

T

VASARIO (FEB.) 7 D. 1925

Skaudu žiūrėti, kaip žmones 
bauginami ne tik “pekla, 
kalėjimais

bet ir
Liet, žinios.

Du Nesusipratimu Moterystes Luomoje
Rašo Petras Kriukelis

Skaitydami senovės istoriją, 
randame tokių tautų, kurios gi
musias mergaites žudydavo, o 
motinas bevaises niekindavo, ir 
tas moteris, kurios gimdo mer
gaites, skaitydavo nelaimingo
mis, kaltindavo už gimdymą 
mergaičių ir už tą jas kankinda 
vo. Mums nukrato šiurpuliai, 
kai mes pamanome apie tas tau
tas, kurios gimusias mergaites 
smaugė, nutroškino, net gyvas 
žemėmis apkasdavo, prigirdyda 
vo arba išmesdavo badu numir
ti ar žvėrims sudraskyti. Ne
kuriu tautų, kaip Indusų ir Ki
nų vyrai aimanaudavo gimus 
mergaitei, dėlto kad būk jį ne
galinti nieko arba tik mažai už
darbiauti, 'negalinti valdininkau 
t i, kam nors mirus atnašauti, 
taigi esanti nenaudinga šeimy- 
ninkui nei kitame po mirties gy 
ven i me!

Tą nuožmų ir kruviną darbą 
atlikdavo vyrai; moterys nebū
davo kaltos šio baisaus darbo. 
Kai vyrai žudydavo savo duk
teris, tai motinos širdis virė 
kraujuose ir akis plovė gailesčio 
ašaros. Jeigu kas dabartiniais 
laikais taip žiauriai pasielgtų 
su gimusia mergaite, tai ir žiau 
riausis bei nedoriausis vyras 
tokį kaltininką sumaltų į mil
tus.

Mums -yra* gerai žino'ma, kad 
ir mūsų prabočiai lietuviai taip- 
praktiikuodavo išmetimą ir žūdy 
mą mergaičių. Kaip matyti, tas 
mūsų prabočių nedoras suprati
mas ir Įpročiai iki šio laiko kiek 
tiek užsiliko mūsų krauje. La
bai didelį skaičių mes rasime 
vyrų, kurie kaltina moteris, 
kam jos gimdo mergaites, ir ne 
mažai yra tokių, kad už tą mo
teris mušą, ir. net suardo šei
mynišką gyvenimą, o gimusias 
mergaites neapkenčia, keikia ir 
nesirūpina apie jas.

Po tokių vyro išmetinėjimų 
moteris visai bijo dauginus gini 
dyti, ir kai lieka palaimintame 
stovyje, stengiasi savo vaisių 
prašalinti, kas tankiai motiną 
nuvaro į šaltus kapus. Toki mo
teris, nešiodama kūdikį ysčiuje 
9 mėnesius, yra priversta bijo
ti ir vis apie tą mislyti, kad tik 
negimtų mergaitė, nes vėl nuo 
vyro turės išmetinėjimus ken
tėti. Tokiems vyrams nėra nei 
širdies, nei aiškaus proto, o te
bėra prisigėrę laukinės prabo
čių dvasios.

Nei moteris be vyro, nei vy
ras be moteries nesutvers žmo
gaus kūno, ir gimimas kokios 
nors lyties prgiuli nuo abiejų, 
o ne nuo vienos moteries. Vy
rai mano, kad mergaitė negalės 
būti prakilni ir garbinga visuo
menės asmuo, kad ji tėvų se
natvėje nešelps. Čia matosi to
kių galvų tuštumas. Auklėk do
rai, mokyk ją, kaip mokai ber
niuką; ir mergaitė pasieks pagei 
dalijamo tavo noro; ji bus vi
suomenei naudingesnė, garbin
gesnė, ir tu turėsi didesnę pa
spirtį senatvėje, negu iš kito 
netikusio sūnaus. Kada duktė 
gerai uždirba, tai ji pavalgo, a p 
sirėdo, o likusiais pinigais šelpia 
savo tėvelius. Sūnui jau daug 
daugiau reikia pragyvenimui: 
reikia geros tabokėlės ir kar
čios degtinėlės, todėl dažnai šel 
pimui tėvelių jau nebėra iš ko.

Kad mūsų mergaitės neįsten
gia sušelpti senatvėje savo tė-

šia 
tė- 
že-

veliu, tai yra kalti patys tėvai; 
nes būdami tokio sąprotavimo, 
kad mergaitė negali būti visuo
menei nei tautai naudinga, nesi
stengia ją šviesti ir mokinti, to 
del, ji lieka silpna, kad galėtu 
uždarbiu dalintis su tėvais, 
me dalyke yra kalti ne vien 
vai, bet visa draugija, kuri 
mina moterį.

Antras laukinis nesusiprati
mas pas mus viešpatauja, tai 
akd vyras visados kaltina mo
terį vaiku nebuvime; bet tan
kiausiai šiame dalyke yra kal
ti vyrai. Keikti ir nepadoriai? 
vardais moterį vadinti yra smer 
ktina, ir keiksmu pats save te
pi, nes jūs esate į bendrą kūną 
sujungti. Pirmučiausiai reikia 
datirti savo sveikata pas gerą 
gydytoją, ar nesi ’pats kaltas. 
Radęs, jog žmona kalta, jos šia 
me dalyke nekaltink, nes ji to iš 
savo noro nepadarė. Tankis su 
gerais gydytojais, o ne vaikš- 
čiokpas įvairius monelninkus ir 
burtininkus, — jie iš tavęs tik 
pinigus 
amžinai 
giausiai 
nei, nes

išvylios, ir gali žmonai 
sveikatą atimti. Dau- 
atsiduok gamtos malo- 
ji šį elementą tvarko.

PIRKITE
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ! 
VIENAS ŠĖRAS

TIK 
DESIMS 

DOLARIU. A

sins’

PU8LR8
UŽDEGI

MAI

o Apsaugok Bveikat*

Profilaktas vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbele 35c. 
(Tarba (4 ’s) $1.

Visose aptiekose ar 
San-Y-Kit Dept, A. 

92 Beekman Bt. 
New York 

Prašyk aprašymą

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštj-literatūrą ir Lietuvių 
Taurą! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai Išmintingai da
rysit, kad visada romsit leituviš- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kl i ubuose ir draugysčių salėse, -- 
po vardu rankoms padarytą

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujoką po

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

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

J. and P. NAUJOKU
’L «

Cigarą Dirbtuvė
831 DIVISION AVENUE

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

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

Maža to, kad mūsų kunigai 
atsižadėdami tiesioginių savo 
pareigų, t. y. bažnyčios, — pre
zidentauja,
ky to j a Uja, direktoriauja ir tt. 
ir tt., bet jie taip pat puikiai 
atlieka žvalgybininkų pareigas. 
Jau spėjo pasižymėti.

Visiems žinoma, kad tuoj po 
Kalėdų, prasideda kunigų kalė
doj imas, taigi šitą kalėdojimą 
išnaudoja savo partijos politinei 
propagandai skleisti, tikybiniais 
žmonių jausmais spekuliuoti.

štai faktai.
šių m. sausio mėn. 2 d. kalė

dodamas Kumečių dvare (Vilka 
viskio apskr. ir valse.) kun. Bar 
čia it is ėjo ne kunigii, bet gry
nai krikščionių demokratų par
tijos agento pareigas. Įėjęs pas 
švytorių pirmiausia klausia: — 
“Ar čia gyvena Švytorius?...” 
“Taip,” — atsako jaunas vaiki
nas. “Tai tų spindulietis — sa
ko kunigas — ir dar knyginin
kas. Parodyk knygas, kokias tu
ri.” Vaikinas nenori rodyti. Ta
da kunigėlis jį už rankovės ir 
vedasi prie lentynos. “Parodyk 
tas knygas, kur ant lentynos”. 
Vaikinas neduoda. Tada pats 
kunigėlis visas peržiūri ir išsi
rinkęs 11 knygelių išsiveža. Bet 
išeidamas gerokai išsibara ir 
štai, kaip užgieda: “Tai dabar 
žinai, į kokias rankas pasuo
lei? Ar žinai, kad tu už tai ga
li papulti kalėjimai! ir...”

Iš čia nueina į Snibinokienę, 
kur taip pat radęs jauną vaiki
ną ir merginą ir sužinojęs, kad 
jie yra spinduliečiai, tiesiog iš- 
kolioja, išvadina valkatomis, be
gėdžiais ir siūlo įsirašyti į kitai 
kuopą (žinoma į pavasarinin
kų).

Iš Snibinokienės nueina į Mu- ( 
slinauskus. Na jau čia kunigė
lis parodė visus savo “didvyriš
kus” gabumus. Sužinojęs, kad 
duktė priklauso “bedievių” kuo 
pai išvoliojęs siūlė įstoti kiton 
kuopom Bet kaip tik mergina 
paklausė, kurion, kunigėlis, kai 
įgeltas, šoko prie jos. Motina 
susiėmus rankas ėmė šaukti: 
“Tegul Dievas myli! Laukėm 
kaip kunigą ateinant, o čia atė
jęs šoka muštis.” Tada kunigė
lis prišokęs prie motinos grasi
no kumščiu ir šaukė: “Tylėk... 
tylėk...” Praskėtės savo “šių- i

bos” skvernus kad būtų matyti 
kryžius, sako: “Ar tu žinai 
prięš ką kaliai? — Prieš Dievą!” 
Maža mergaitė motinos rankose 
ėmė rėkti. Tada kunigėlis pa
sigriebęs savo daiktus išsineš
dino. Panašūs skandalai kilo ne 
tik rninėtošė vietose, bet ben
drai visur, kur tik rado “bedie
viško” jaunimo ir “kvitelių” ne
paliko (pribaūdę).

štai kaip įsidrąsino dabarti
niai mūsų diktatoriai — kimi-

Ir iš tikrųjų “gražūs” vaiz
dai: po įkainius važinėjančio ku
nigo vienoj rankoj kryžius, kita 
stipriai užgniaužta kumštin grą 
sina kalėjimais.
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Nuolatos, nors ir lėtai 
“ Vienybe” progresuoja 
Vientaučius Informuoja.

| $15.00 ir augŽtyn

g Balto, Žalio ir Raudono 14kt. 
| aukso moteriškų laikrodeiiŲ 
|Galipia gauti mūsų krautuvė 
I RASHKiNlS
g 
g VOKETAIT1Į}
| 141 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

fll&X SHRIHRI
Pranešu

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais 
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams it 
po kiliams. Nepamirškite reikale

$1 Mo. Ind ttr.j Brooklyn, N. Y.
Telephone 886 Greenpoint

NAMAI — MAŽOS ŪKĖS

Vienos arba dvieju šeimynų namai ir 5,000 kv. pėdu Žemės dėl dar
žovių ir vistu, galite tuojaus būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
namo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokate rendą. Ant viėfos randasi mokyklos, gat- 
vekariai, krautuvės ir visokiu dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau
čių dirbtuvės i kurią reikalaujama 50 šeimynų del nuolatinio darbo. 
Oras sveikas, apięlinkė labai graži. Pasinaudokit šia proga, atvažiuokite 
greit, arba rašykit laišką, del platesnių informacijų. Lincoln Company 
Builders, 20G Broadway, Room 244, New York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak., Nedėliomiš iki 1 valandai. (30

Tel. Greęnpoint 5762

Fotografuojamo 
darome didelius

J. MAŠINAUSKAS
— ir —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

paveikslus; pa-
ma-
pa- 
pa-

malevojame visokios rūšies 
_____________ _ atnaujiname senus. Darbą atliekame už 
žą kainą. Ant pareikalavimų einame | namus, kaip tai del; 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turėti geresnės rūšies 
veikslą, reikalo kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

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

iZj’.n.orft££

ir
ir

.1 >.

DIDELĖ PERMAINA PD 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOČK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 

PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 
IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

•DIUWM
» > U-l »* *

kreipkitės

brofo:d:Bfo:6r6'.iia.oro:o!&fo!or<yo,o]6roro;Q;oioi

S

g
i I i

Kuriems tik ko

reikalfag* |

<o!Qlootb:o:o:o]o:oio:

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGG8 IR BEDFORD AVENUES.

Priitfttom į vlia« New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai
loįOioiorcĮorcroioioioi

Tel. K3io Greenpoint

sos

Telephone 7887 Matu

VirAni minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

OFISAI:

Juozas Garšva
■ t- >■-

Muno fhiu* geial atiteka lakančius darbai: tSbufsnmaoja ir laidoja mlrnsiai ant vltoioą 
kiplalą. PagraVai faraolla naa paprasčiausių iki prakllnlaulą. Pariauido karietai lat- 
dotnvdine, veiolijdms, krikltjmoma ir kitlema paitvallnčjhnama.

264 Front Street231 Bedford Ave 
BROOKLYN. NEW YORK

4
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Kas Tai Yra Bolševikas?
Rašo A. Gielutis

(Feljetonas)

Anandien aš sutikau savo ge
rą pažįstamą, ir pastebėjau, kad 
jis žino ką tai naujo. Man ne
prisiėjo jo klausinėti, nes jis 
pats mane užklausė: “Ar tu ži
nai. kas tai yra bolševikas?”

— Kaipgi tokio sutvėrimo ne 
žinosiu? — atsakiau aš. — Bol
ševikas, pagal supratimo didžių-

mos Rochesterio lietuvių, tai y- 
ra tokis žmogus, ką neina į baž
nyčią arba dar teisingiau, tas, 
ką neužsimoka 8 dolarių parapi
jai metinio mokesčio. O pagal 
davatkų supratimo, bolševikas 
tas. ką nebučiuoja kunigui į 
ranka.

— Palauk, 
prasikaltęs

Pagal ma- 
yra

NOTARIJUa 
(K«J«ntas) 

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

— “O, ką! ir nežinai,” — 
(ižiaujrūsi jis, kad man uždavė 
tokį dideli galvosūkį. O akys jo 
taip žibėjo, jog jose aš galėjau 
lengvai perskaityti: — Pažiū
rėk, koks aš gudrus ir mokytas,

Kokie tik legaįiikl popuriai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviernastįs, pirkimo kilos, liu
dijimai, eertifikutai, vekseliai 

ir tt.

Tikra Lietuviška Duona
kepakurią

„Garsas” Keptuve
(Seninusia Įstaiga)

♦ Kepa
| Taipgi 
j voras 
I suoniet

♦ ne duona ir i kitus miestus.

• l i♦ ♦ i
i t it i• »
♦

ir kaip aš? viską gerai žinau. —
— aš jaučiau save 

ir skubinaus savo
Klaidą atitaisyti
no supratimo bolševikas 
žmogus, katras labai daug mo
ka meluoti ir apgaudinėti žmo
nes1, daug labai visko visiems 
prižada, o nieko neduoda, bet 
ką tik gali, atima ir apiplėšia, 
visus ir viską niekiną... —

— “Nežinai, ne! Tu nesu
pranti,” — trynė jis savo ran
kas iš džiaugsmo, kad aš nega
liu atspėti jo mintį.

Aš vėl mėginu pasitaisyti ir 
išaiškinti.
• — Bolševikas tai yra žmo
gus, katras priguli prie bolševi
kų arba komunistų partijos.

— “Ne, ne tas! Kodelgi pir
miau nebuvo jų partijos? Kokia 
gi yra toji jų partija? Kaip šis 
išeina?” —

— Bolševikas tas, ką tiki į 
jų programą. Gal klausi mane, 
kokis tas programas? Tas bus 
perilgu ir perdaug; keliais žo
džiais sunku tą pasakyti; bet 
visgi mėginsiu: bolševikai savo

--------- .   ~ a «■»- 

programoje labai giria darbiniu 
kus ir visokius varguolius; la
bai peikia turtingus ir grasi
na juos išnaikinti, o turtus ir 
pinigus kapitalistų, sau pasiim
ti, — ką jie jau ir padarė Rusi
joje... O darbininkus ir viso
kius varguolius jie žada dar la
biau girti, kad tik šie del jų 
uždyką dirbtų ir kentėtų...

— “Ne, tu nežinai! Bolševi
kas tiki yra — dauguma!”

— Nesuprantu, kaip gal būti 
vienas bolševikas dauguma!”

— “Aš sakau, kad tu nežinai.
Taigi aš tau pasakysiu: Buvo' 
susirinkimas ir jie pasidalino;, 
kur buvo mažiau, tai juos pa-' 
vadino “menševikais,” o kur pa
siliko daugiau, tai “bolševikais” 
kas lietuviškai bus — daugu
ma.”

— Nesuprantu, kaip ir kas 
gali vadinti tuos lietuvius, ką 
priguli prie parapijos, menše
vikais. Ir kada tas jūsų susi
rinkimas buvo?...

— “Tu manęs nesupratai: bu 
Rochesterio 
ir jie pasi-

tave supra-

Kryžiažodžių Galvosūkiai

Nors maži ir nežinomi Ameri
kos žurnalai per metų eiles dė
davo taip vadinamus “cross
word puzzles,” o New Yorko 
laikraščio “Won’d” nedėlinis 
priedas 
mėnuo, 
dabar 
meriką, 
kuone antroje vietoje. Visa a- 
meri'konų spauda tik marguliuo
ja kryžiažodžiais. Nuo jų ir sve
timtaučių spauda užsikrėtė: vo
kiečiai turi savo galvosūkius, 
italai savo. Italai susirinkę bar * zdaskutyklose priprastu savo 
tautai karštumu riša juos su 
tokiu greitumu, su kokiu maka 
ronus valgo. Ir lietuviai užsi
krėtė: mūsų “Garsas” pradėjo 
pats pirmasis tą “velnio mok
slą” dėti.

WoFd
jų turėdavo kas 
tie galvosūkiai tik 
taip užkrėtė

kad net radio pasiliko

laiką, kurį galėtų praleisti gal
vodami, kaip pagerinti savo ša
lies politiškus ir ekonomiškus 
reikalus, — kad mažiau būtų 
Amerikoje vargo, daugiau dar
bų, daugiau lygybės ir teisybės.

Kas yražmogins amžinas prleSaa? —• Buitis. 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, Dėt ir į gra
bą paguldo. Bot tie, kurie vartoja po plačlę 
Ameriką pagarsėjusius URBAN *3 0014)
POWDERS (Miltelius nuo šalčio), Jokių Balčių 
nebijo. Už 76 centus už baksę apsigtnklaoM 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABB (25 centai ai skry
nutę) yra kai kanuolč prieš kitę amžinę gino* 
gaus priešą — vidurių užkletčjlnię — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunktų ligų.

» i ' vT \. * v ~ *

duoną iŠ
kepame

ir kitiems 
kreipkitės

“Garsas” Keptuvė. Siunčia J

Pasipirkit “Vienybes’ 
šery!

Vienas Šeras —
10 dolariy.

Lietuvėlių, Bulgariškų, Alopattfckų, Itoiuooputiakų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pa« —

F. URBONAS
Pradžia šio “padūkimo” sie

kia balandi 18, 1924 metų, ka
da vienas knygų leidėjas išlei
do pirmą knygutę kryžiažodžių. 
Per deyynius mėnesius leidėjas 
išpardavė pusę milioną egzem
pliorių. žodynų leidėjai pradė
jo gaminti ypatingus žodynus. 
Rišėjai pradėjo po juos knistis 
ir pirkti, ieškodami keisčiausių 
žodžių, kuri ii kalboje niekas nei 
nevartoja. Atsirado “ekspertai,” 
kurie stebėtinu greitumu išriša 
bile galvosūki. Laikas i kuri 
tie ekspertai išgvaldo kryžiažo
dį yra vadinamas “bogey time.” 
Paprasti rišė jai tada bando eks 
pertus prašokti, ir kaikada jiem 
pasiseka. New Yorko laikraščiai 
pradėjo net po $5,000, $10,000 
ir $30,000 skirti dovanoms go
riausiems išrišėjams. Tik vienas 
rimtas “New York Times” kol
itas paliko šaltas šitam pakvai
šimui.

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

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

RIOS TURTAS VIRS $500,000.00
Nuo Buslorganlzavhno iki šiam laikui išmokėta $248,589.80

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15

vo suvažiavimas ne 
lietuvių, o cicilistų 
dalino.”

— Ant galo aš
£aų. Tu mane klausi — ką rei
škia žodis “bolševikas,” kad iš
versti i lietuviška kalba. Ir už- \ v i. 4
meni man apie suvažiavimą vi
sos Rusijos sccial-demokratų 
partijos Šveicarijoje dar caro 
laikais, kada šioji partija skilo 
i dvi dali. Viena dalis sakė, jog 
žmogus yra dar nesubrendęs ir 
socializmo negalima vykinti gy- 
veniman dabartiniu laiku, šioji 
puse buvo mažesnė ir nuo ru
siško žodžio “mienše” — ma
žiau, pasivadino “mienševikais,” 
antroji gi pusė buvo didesnė; 
ji sakė, jog socializmą tuojaus 
reikia- ivykdinti i gyvenimą, ne
žiūrint jokių kliūčių; šioji pu
sė buvo didesnė iy nuo rusiško 
žodžio “boliše” — daugiau, pa
sivadino “bolševikais.”

— Tą patį ir aš sakiau, ir 
nuo šio laiko aš nevartosiu ru
siško žodžio “bolševikas,” o va- 
dinsiuos tikrai lietuviškai “< 
guma.”

— Tas bus visai klaidinga, 
nes “dauguma” rusiškai bus' 
“bolšinstvo,” o ne “bolševik.” 
žodis “bolševik” susideda iš šak 
nies “bolš” (paeinančios nuo ru 
siško žodžio, reiškiančio “dau
giau”) ir dviejų-priedėlių “ev- 
ik.” Lietuviškai galima būtų iš
versti: “daugiaujietis;” bet šis 
žodis perilgas ir nedailiai skam
ba. Taigi aš patariu tikrai lie
tuviškai vadinti bolševiką — 
“daugiaurykas.” Tas žodis ir 
skamba gana gerai ir prasmę 
puiki: reiškia “daugiaurykai” 
gali suryti ne tik visų žmonių, 
tokios valstybės kaip Rusija, 
turtus, bet jie gali suryti dau
giau, negu viso pasaulio darbi
ninkai ir kapitalistai turi ir 
daugiau negu gali padirbti, nors 
patys nevalgytų ir nedėvėtų.

Jūs paklausite, ar mano 
draugas tikėjo mano žodžiams?

Ne. Ir mano paaiškinimui ti
kėti negalima. Ji galima tik su
prasti. Tikėti galima Į nebūtus 
ir kvailus daiktus — tas yra 
prieinama del kiekvieno kvai
lio; bet suprasti — ne kiekvie
nas žmogus tegali. • ’ .

'uEROVės skYRIUS" 
DEL APIZŪPINIMO^ 

MOTINŲ IR JŲ
sKŪDIKIŲ SVEIKATOS.

m i lt u 
vestu- i

Vi-j 
I 
» 
I♦ »♦ t II i♦ i

Tel. G’p’t. 2876 |

keiksus, 
pokiliams. 
su užsakvmais i

W. MASIULEVICH
A. 8HRUPSKIS

209 Bedford Ave., 
♦ Brooklyn, N. Y.

Per virš šešiosde- 
šimts septynius me 
tus gydytojai išra
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žin 
(lyti savo kūdikių.

xaac

Registruotas vardas Į S. V. Pat. Ofisą

Grojdewskio
Susideda iš 17 .geriausių ir 

iu žolelių ir gydančiu šaknų, 
rinktos ant Karpatų, Tatrų,
os Kulną, ' Italijos Pjrenėją Kulną. 

Pietą Afrikos, Rytą Indijos, Tufratn ir 
Tigro Kleinuose, ir taip iš

ku ri yra

Eagle Pienas yra 
švarus, saugus ir 
Šveikas maistas, ty 
čia prirengtas kū
dikių penėjimui.

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus jdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau* 

ny kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

Ir mea jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes tu

rime reguliariškais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdsntl.

STRAIPSNIS 112

KO MOTINOS NETURI DARYTI

kitu kra-

nesmagu- 
nemalimo, 

skausmo po
mu skilvio, taip kaip del 
rasto žlebčiojimo arba 
rūtinės.
Sutaisyta per Groblauską suvirs 30 

aetii. Reikalaukit Groblausko ir visa
dos gausit tikrą, lietuvišką trojnnką.

Žiūrėkit del mūsą markės apgynimo. 
Išdii’bta į dvi formatas šaknų

• ielos. šaknys (stambios) kaina — 35c 
ž pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. už 
akelį. Rašykit kokių reikalaujat.

pel rauniatišku skausmu, nerviško 
aivos skausmo, raumuo skausmu ir 

pailsimo, del skausmą į šonus, krūtinėj 
r į prieius, vartota j silpnas formatas 
ąizdii ir pažeidimu, del augščiau minė
ti reikalu visados vartokit Groblaus- 
io Zmiječnika. Kainos 35c., 65c. ir 
l.?;T už bonką. Rašykit del knygutės

ALBERT G. GROBLEWSKI and 00. 
Plymouth, Penn.

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir
Pašalpos Bkyrlal —

* oo. 0.oo Ir 12.oo į savaitę.

1000

Del platesniu informacijų kreipkitės iiuo adresu:>. f

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

Jei prisiusite šitą 
a]jgarsinimą. - į The. 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

V, '

Dept. y

SAVAITĮNJS VISUOMENES, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Metams Suv. Valstijose------------------- $2.00
Pusei metų --------------------------------  1.00
Užsienyj ir Lietuvoj metams_______ ______ 3.00
Pusei metų------- ------------------------------------ 1.50

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

“VARPAS”
3251 So. Halsted Street Chicago, Ilk

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

,11 ........HM—....................................■■■■■.........  ■ ■ . ................    te.

APTIEKA 'w

ŽILVIS PAS LIETUVI
*=S«!3 J© E D F O R tf^VK'

- įAuiMPAŠ^ NORTH_ 4TZ? GATV fe3^S.

APTIgKOffĮŪ.

per

t i ri

per

Kuo 'baigsis ši mada — neži
nia. Ji padarys nemažai ir nau
dos, kadangi pramokius žmones 
Įdomesnių žodžių, padidins jų 
žodyną. Bet sykiu ji užima jų

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

smulkiu reikmenų

Nepenėk kūdikio perdažnai ar 
daug.

Neguldyk kūdikio, jei jis nėra 
karnai papenėtas.

Neguldyk vaiko vakare, jei jis 
dieitft neliuosavo viduriu gerai.

Neduok vaikui čiulpti' čiulpiko ar 
tuščios bonkntės, kad jis nurimtų.

Neduok kūdikiui gyduolių ar bile 
kokią vaistą nepasitarus su gydytoju.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos, 
ba svaiginamą gėrimą.

Neduok jam kendžią, saldumynu, 
kola do.

Neduok kūdikiui kietu valgią iki 
nebus 
niažu 
iriose.

iir-

80-

pometu amžiaus, ir tai labai 
ir lengvai su viršk i ramose for-

Negailėk geriamo vandens; vanduo 
gelbsti viduriu liuosaviniui.

Prirengdama kūdikio maistu nepūsk 
ant jo, kad atvėsinti.

Negamink daugiau maisto, negu yra 
reikalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės gaunamos kada maistas švie
žiai prirengtas.

Nevartok jokiu gumos pridėčku prie 
bonkntės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk ir 

išvalyti bonkutos, 
prirengti kūdikiui 
pati šitas svarbias

Nepamiršk kas
sverti ir užrašyti jo svorį.

Neduok kūdikiui čiulpti 
iš bonkntės daugiau, kaip 
minutą vienu sykiu.

Neduok kūdikiui užmigti 
kn ar bonkute burnoje.

Nežaisk su kūdikiu kuomet jis val
go. T.ai jis ramiai penisi lopšy.

Nedaleisk, kad vaikai žaistu su sa
vo maistu: nebandyk juos juokinti ar 
kreipti ją 
go.

Neduok

nepalik tarnaitėms 
iridus, ir tt. arba 
maisto. Prižiūro’k 
smulkmenas.

savaitę kūdikį pa-

dvidešimts

au čiulpi

dome kitur kuomet jie

vaiknms valgyti tarpe

vaikams nuryti maistą 
Lai ima viską

val-

val-

Neduok 
sukramčius. 
ir pilnai sukramto.

Neapleisk kūdikio dantų. Tai yra 
svarbu ir į tai turi būti kreipiama do
lin'.

Neragink vaikus valgyti. Jei jie nuo 
Intos atsisako valgyti laiku, tai pasi
tark su gv d y toju.

Nevartok pigiu talcum milteliu. Jū
sų kūdikio oda yra opi i? privalytum 
vartoti grynus kūdikiu talcum milte
lius. - ,

ne
atsargiai

Per 
Lietuviu 
kius su 
kad j u

t ūksiančiai 
savo kūdi- 
Pienu. Tai 

ugi e

keletą gentkarčiu 
motiną išaugino 
Borden’s Eagle 
draugai rekomendavo 
todėl kad jos rado jį pilnai

patenkinančiu. Bet ant nelaimės dau- 
g'flis^ šitą Lietuviu motiną nebuvo 
rinkamai informuotos, kode! jos gavo 
tokiu puikiu pasekmių. Eagle Pienas 
yra "mukiausias ir gryniausias iš sal
daus, šviežio ir riebaus pieno, su
maišytas su atydžiai pergrynintu cu
krumi. taip, kad padaro kūdikiams 
maistą, gerinusį ką galimu duoti po 
to kaip motinos pienas išsenka, arba 
neturi tokio maistingumo.

Perskaityk atydžiai šituos straips
nius kiekvieną savaitę ir pasidšk atei
čiai. ■ ' '* ■ '' k'

dau' • Jau Susekta ir Atidengta’ “BURTININKE”
: Bur

tininkų ir ra
ni; burtai- 

monai; Vel
ti i ų galybė; 
Meiliški bur
tai; Dideli 
juokai; A i t- 

paslap- 
y s; Gražus 

paveikslai, ir 
daugiau. To- 

‘Burti-
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 
“Butininkij”). 
Užsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje “Bur
tininką". Sių
sdami prenu
meratos d fl
ier į. aiškiai 
parašykit sa- 
v o adresą ir 
adresuokit:

LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS
3106 So. Halsted St. Chicago, III.
*- » Kr Į.'-> • ». < xA

NAUJAS KEITH (ALBEE) 
TEATRAS BROOKLNE

Tel. 595 Greenpoint.

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

Mechaniški paišeliai Eversharp 50c.
SAUGUS SKUSTUVAI (Savely „
Razors): Gillette, Geni ir Ever-
Ready. Taip pat ir skustuvams J Jjį
peiliukai (blades). Rašymui popie- 
ra dėžutėse, knygelėse ir palaida. įOn 
Paveikslams siųsti konventai * ir Hm
pasveikinimui atvirukai bei kor- HM
teles su Įvairiais aprašymais ir Mrol
dailės paveikslais. Laiškams popie- |l|»l
ra tinkama siuntimui Lietuvon pu iufflį
dainelėmis ir šiaip pasiskaitymais. uffll

* * Imi BiI

Ir daug kitokiu 
dailės 

smulkmenų.

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

Keitho bendrija, senai garsi savo 
gražiais vodeviliais amerikoną sceno
je, suteikė Brooklynui ir visam pa
sauliui, tikrai tobulą, ir gal tobulinu
sį, teatrą. Naujas Albee Teatras yra 
tikras dailės kūrinys. Įėjimo salės 
didelės ir padabintos rakandais iš visu 
pasaulio kampą. Ponas Albee, rinkėjas 
seną rakandą, privežė čia pavyzdžiu 
iš Paryžiaus, Čekoslovakijos, ir kitą 
salią. Tūkstančiai žmonių, kurie buvo 
šiame teatre stebisi gražiu įrengimu.

Salėje yra didžiausias vienalypis di- 
vonas pasauly, šiame teatre bus rodo
mi žinomo Keith vodeviliai, pripras
tomis Keith akinomis. Kiekvienas dai
lės mylėtojas turi būtinai pamatyti šį 
teatrą, ir tarti ačiū už pagražinimą 
miesto.

Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje, k

270

8-10

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

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

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Walqk
Valandos: 

nuo 8 
nuo I 
nuo 6

Nedėliomis pagal ausitarimę

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietą 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

PIRKTI AR PARDUOTI
Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, iJ. Y. tas būtą, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par
duoti, o mes parduosime į trumpą laiką su' goriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namę ar biznį vi-
I Į sados kreipkitės pas mus, ries mds
l .. _ ---"y“- b|r*mo įvairių namų ir biznių par- i

'< ~c~r davimui su mažu įnešimu ri aut 
lengvą išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.

- BJ J1- ** ^er mus kreipiasi, visada gali
— /if pasirinkti tinkamų nuosavybę ir

pirkti pigiau negu kur kitur.
Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpinamo kuotoisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda- ' 
vime. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio prl- 
einnmumis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippnt Storų langų stiklus ir tt. —- Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

Tel. StaKg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.
Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St.

Ofisai atdari iki vėlam vakarui

5



VASARIO (FEB.) 17 D., 1925

Brooklyno ir Apylinkės Žinios
“Vienybes” direktorių su

sirinkimas bus Antradieny, 
Vasario 17 d. Pradžia 8 v. 
vakare. Malonėkit visi susi
rinkti. Valdyba.

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA 

‘VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE -

’‘Vienybės”. A Arei u: 183-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefono: 1417 Grienpoiat Moterėlių Prakalbos

Reikalas Lietuvių Real 
Estate Aagentų

Susiėję Brooklyno lietuviai 
Real Estate agentai dažnai kal
ba apie reikalą sutvarkyti daly
kus toje biznio šakoje, nes yra 
Įvykusi didelė betvarkė. Laike 
paskutinio namų pirkimo karš
čio, priviso Įvairių “agentėlių”, 
kurie arba nieko nenusimano a- 
pie 
m o 
no. 
nas 
kui

gentams susiburti i savo orga
nizaciją, išsidirbti taisykles, 
kad vienas kitam nekištų kojų 
ir sutartinai dirbtų, patarnau
jant lietuviams namų pirkimo 
ir pardavimo reikale.

Girdėjęs.

Svarbus Kriaučių
Mitingas Vasario 19

vietos

Vestuvės Jono Samuolio 
su P-le K. Karpiūte

i
namų pirkimo ir pardavi- 
smulkmenas, arba mažai ži- 
Per jų patarnavimą ne vie- 
'lietuvis tapo apviltas ir pas 
su netikėjimu žiūri ir Į se

nesnius, prityrusius agentus. 
Daug lietuvių todėl eina pas žy
dus ir svetimtaučius, kur irgi 
tamipa apšukuotais, net nesi
skundžia, nes kam skųsis kad 
pats ėjai.

Bet, nors rimti agentai ir pa
kalba hpie tokį suirimą savo 
biznio šakoje, bet kolkas akty- 
tyvių žingsnių neima. Pirmiau
sia reiktu visiems tikriems a-

Tony’s restorane nedėlioję 
vyko dailios vestuvės Jono Sa
muolio, turinčio savo biznį ant 
Thames St. ir p-lės Karpiūtės, 
narės Operetės Draugijos ir 
TMD. kuopos. Buvo svečių apie 
100 suvirs, kurie dailiai pasiilink 
smino, gardžiai pavalgė ir pa
sišoko Venskaus benui grojant. 
■Laike vakarienės nekurie sve
čiai pasakė po trumpą prakalbė
ję ir įlinkėjo, kad jaunavedžiams 
sektųsi Ibūti garbingais nariais 
plačios ir garbingos “ženočių 
Draugijos”.

Ketverge žada būti 
kriaučių 'lokalo mitingas, kuris 
bus nemažiau svarbus kaip pra
eitasis, kada lietuviai darbinin
kai nusikratė atsibojusios ko
munistų diktatūros ir parodė, 
kad didžiuma darbininkų neina 
su 'komunistais ir jų nekenčia, 
šiame mitinge bus “antras iš
bandymas spėkų” ir bus iškelta 
aikštėn pora šunybių, kurias pa 
pildė komunistų žmonės laike jų 
diktatūros. Laukiama, kad šis 
susirinkimas bus vėl tokis pat 
.skaitlingas, jei ne skaitlįinges- 
nis, kaip anas. Eina kalbos, kad 
rezignavęs A. Montvila iš Joint 
Boardo. Jis yra katalikas ir rim 
tas vyras. Jei teisybė, tai gaila 
jo rezignacijos.

Nekriaučius.

Nedėlioję “Vienybės” svetai
nėje Įvyko L. M. G. Draugijos 
vietinio skyriaus rengtos pra
kalbos, kur kalbėti turėjo vien 
moterys. Vakarą vedė p. Anku- 
davičienė, kalbėjo ,pp. Mikolai- 
nienė ir K. širvydienė. žmonių 
buvo nedaug, bet kadangi pa
rengimų buvo tą dieną visur, 
tai negalima nei laukti perdau- 
giausia publikos. Bet moterėlės 
žada ir ateity rengti savo pra
kalbas, kur kalbėtų vien mote
rys ir tuo lavintųsi veikti visuo I 
menėje.

Bučernė su visais Įtaisymais, 
daranti gerą biznį, parsiduoda 
labai pigiai. Bučerfiė 
amrikiečių apgyventoj 
linkėj. Norintys pirkti 
nę atsiklauskit tuojaus 
ba šitoji bučernė yra 
bhrgenas.

8 šeimynų, muro namas, 
kambariai šeimynai, ’lotas 
27 per 100, vendų $3,765 metuo
se, kaina $25,000, Įmokėti 
$6.000.

4 šeimynų mūro namas, 
kambarių, lotas 25 per 100;
dų $1,476 metuose, karna $10,- 
000, Įmokėti $4,000 Williams- 
burgo apielinkėj.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

randasi 
apie- 

bučer- 
Į mus, 
tikras

6

tik

14
ren

Jonas Butėnas
Victoro Rekorduose

Jonas

įvairūs Pardavimai
• PARSIDUODA PUILRUMTS. Vieta 
senui išdirbta ir biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastis — dabartinis sa
vininkas eina į kitą biznį. Parsiduoda 
prieinama kaina. Atsišaukite pas: An
tanas Dumblis, 618 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (21)

STORAS IŠSIRANDAVOJA
i Per daugelį metų buvo kostnmoriš- 
kas kriaučius ir šis štoras gerai iš
dirbtas šiam bizniui. Gera proga ge
ram kostumeriškam kriaučiui padaryti 
geras biznis. Renda nebrangi. Vieta 
lietuviais apgyventa. Atsišaukit pas 
savininką. Jurgis Svetulis, 200 North 
2nd St., Harrison, N. J. (25)

dvie- 
plytų namas, 

kaina $14,500; 
St., Maspeth, 

St. (2.3)

Parsiduoda namas Maspeth’e; 
jų šaimynų kampinis 
su dviem garadžiais; 
kreipkitės 43 Bittman 
L. L kampas Whitlock

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

Parsiduoda 170 akrų geros žemės, 
geras .12 kambarių namas, nauja bar- 
nė, tvartas .36 karvėms, cemento grin
dys, naujas didelis šilo, pieninė, veži
mams budinkas, vištinyčia, viskas į- 
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)

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

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

Vakarienės Rengimo Komisija.

“Rasytė žmonai”
Grand Central stoty, vienam 

žmogeliui, beskubinant į trau
kinį, iškrito iš kišenės bonka 
ir smektelėjus i cimentines grin 
dis, sudužo. Pakvipo skanus 
kvapas škotų viskės. Tuoj pri
sirinko apgailestautojų, bdt ką 
darysi: skystimo jau nėra. Sa
vininkas atsiduso, paėmė šukę, 
ant kurios dar buvo leibelis, ir 
pasakęs: “štai bus raštelis pa
čiai kur padėjau $7.50”, nuėjo Į 
traukinį.

Lietuvių dainininkas, 
Butėnas, šiomis dienomis išvy
ko Į Camden, N. J., dainuoti 
Į Victor Co. rekordus. Pil. Bu
tėnas jau yra įdainavęs šitos 
kompanijos rekorduose keletą 
dainų, kurias lietuviai jau gir
di iš savo Viktrolų.

ŠĮ kartą pil. Butėnas dainuos 
operų arijas: “Di Provenza 
operos Traviata;
go j” — iš op. “
ras”; “Temsta Dienelė”, 
dul-dūde'lė” ir 
daineles.

Paieško Ieva Pašukevičienė, Anta
no Pašukevičiaus ir Onos Pašukevi- 
čnitės, po vyru Jokubonienės. Paeina 
Kvietiškio vaisė., kaimo Ženčelauko, 
Maria inpolės apskr. Kreipkitės: — 
Ieva Pašukevičienėė, Miestas Maiiam- 
polė, Petro Armino gatvė 30a., Lietu
va. (21
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LIETUVIŠKA
RESTORACIJA

iš
“Meilės Li- 

Bailus Daikta- 
Dul- 

kitas liaudies

Pritrūko Kantrybės.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, kuris 
galėtų pasiųti kelnes, mokėtų čistyti 
ir prosyti; mokestis gera, darbas nuo
latinis. Atsišaukite sekančiu adresu: 
Jonas Radžiūnas, 590 Alter Street, 
Hazleton, Pa. * (23)

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

♦ 
t

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

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

i
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Tel. Stagg 8470 ir 2054

KNAPP MANSION, Inc.
(I. Nussdorf, Savininkas)

I -
Vestuvėms, Vakarienėms 

Bankletams Ir 
kitokioms Pramogoms 

Goriausi Brooklyno lietuviams 
vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

— TMD. 3-čios kuopos susi
rinkimas įvyks šio ketvergo va
karė, “Vienybės” svetainėje, 8 
vai. vakare. Jei laikas pavelys, 
tai bus skaitoma trumpa pa
skaita.

KATALOGAS
, —o--
APYSAKOS 

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojišką gyve
nimą su dabarrtiniu mūsų__  $1.25

KUDIRKOS RASTAI. Šeši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu________________ $10.00

VILKŲ LIZDAS. Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdė 

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė j 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

Antru keiksnojamu New Yor- 
ko pi'liečių daiktu, po gatveka- 
riais ir subways, yra automobi
liai, o ypatingai teksikebai, ku
rie skraido gatvėmis, nepaisy
dami nieko. Aną dieną vienas 
tęksikebo šoferis peršovė mirti
nai tūlą Kenney, kam tas neda
vė jam “tipo”. Policija sugavo 
tą šoferį ir paąiškėjo, kad nei 
jis įlaisnio turi tęksikebą varyti, 
nei šoferio laisnio. Knisantis gi 
liau, paaiškėjo, kad tokių pone
lių esama daugiau, kad nekurie 
teiksikebų šoferiai yra net kri
minalistai.

Ir aną dieną policija padarė 
medžioklę: stabdė ant gatvių 
kebus ir klausinėjo laisnių. Sa
koma keli šimtai šoferių rasta 
be laisnių, be nieko. Kiti, dagir- 
dę apie “medžioklę, pametė ke
bus ant gatvių, o patys prasi
šalino slapstytis. Matyti, geri 
paukščiai buvo.

Reikalaujame bučerio, suprantančio 
grosemės ir bučernės darbą. Taipgi 
reikalinga jauna mergina ar vaikinas 
prie krasos ir knygų vedinio. Meldžiu 
atsišaukti: 20 Remsen PI., Maspeth, 
L. I. N. Y. (2.3)

Pasirendavoja du atskiri kambariai^ 
su rakandais ir visais įtaisymais. La
bai patogus vyrams. — 115.3 Putnam 
Ave., Brooklyn, N. Y. (2.3)

Tel, Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

scrw *
NAUJAUSIOS MADOS

Pianai ir playeriai, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausių 
kainų už cash ir ant lon 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Kolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų

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

Reikalingas 
ninkas.

JONAS
560

Brooklyn, N.

pusininkas ir pagelbi-

B. AMBR OŽAITIS
Grand Street

Y. Tel. Stagg 6262

Telephone Triangle 1450

Su

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Vienybes 
Knygyne

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

kėli 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 Uždavinynas. čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin- • 
tas Lietuvoje _______________ 75c

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

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir lietuviškni-nngliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Teisėjas Gailėjosi, Kad 
Moteris Baslio Neturėjo

Kuomet prieš teisėją Dale 
Bridge Plaza teisme išėjo byla 
tūlo Bekerio su Mrs. Yost, nuo 
429 Flushing Ave., tai teisėjas, 
išklausęs abi pusi, pasakė: 
“Gaila, moterėle, kad tu nesu- 
laužiai baslio ant jo galvos. Jis 
to vertas.” Mat, pasirodė, kad 
Be’keris ir Yostoienė dirba če- 
verykų fabrike ant 682 Wythe 
Ave. ir Bekeris lindęs prie jos 
pradėjęs būti “fresh’’. Moteris 
ir drožusi jam per veidą, o tas 
norėdamas nugazdinti padavė 
teisman. Tik vargšas nieko ne
laimėjo.

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. 
Nedėldioniais iki .3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
tė dykai.

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba
zo r iii.

— 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

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

Kreipkitės adresu:šiuo

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

LIETUVIŠKA AKUBERKA

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

JONAS
173 Bridge St.,

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

Naujii 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 
kyšo!” Kaina

Rūta. Juozo

Tel. Greenpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTA8

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

X-Spinduliu Dlagnoxa
Valandos:

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

$̂
jprie palagų ant pareikalavimo

dieną ar naktį, taipgi ir nodčl
^►dieniais. Darbą atlieka atsakau
^čiai už prieinamą kainą

30 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y. A

& - Tel. Stagg 6731 $

Marijona Tamkienė

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles 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.

VIENYBE
a- 

60c 
Gruodžio kompozicija 

50c. 
ilgu. Puiki daina delKo čia taip

solo .T. Gruodžio kompozicija __ 50c

193 Grand Street 
Brooklyn, N, Y.

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

DU BENAI DVI SALĖS
25 METINIAM BALIUJ

kurį rengia

LieluviĮjGImnastĮį Kliubas, Ine.
Miller’s Grand Assembly

Naujoj $1,000,000 šokių salėj
Grand ir Havemeyer Sts., B’klyn 

Muzika
James Pasella jr Geo Asborn

Jazz Band Kentucky Six
ĮŽANGA (su karo taksais) 75c.

NEDĖLIOS 
VAKARE

Vasario

1925

PRADŽIA 
5:30 v. vak.

RESTAURANTS
gaminamo Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS RIBOKAS 

(Savininkai)

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir už 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainę susirinki* 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’U8) 

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.
1______ ■______
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