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UOLOS PRISLĖGTAS ir po žeme
MIRES ŽMOGUS PALAIDOTAS

TEN KUR ŽEMES JI UŽGRIUVO

Žinios Iš Lietuvos

“New York Times” Praneša Apie Norkaus Su
laikymą Kaipo Darbą Jo Politiškų Priešų 
Lietuvoj’e.

NORKUS SAKO, KAD Iš BIZAUSKO PA
SIUNTINYBĖS JIS NESITIKI GAUTI 
JOKIOS PAGELBOS. 

* • >

CAVE CITY, K Y., Vas. 17. — Kariuomenės inžinie
riams atsisakius toliaus kasti, kasyklos savininkas Col
lins, kuris Sausio 30-tą tapo uolos prispaustas kalno gel
mėje, bus paliktas ten kur jį žemė prarijo. Jo nelaimės 
vieta liks jo kapu. Iš pradžių buvo manoma jis iškelti, 
nupjovus uolos prislėgtą koją, bet paskui nutarta, kad 
tai bcrgdžias darbas.

NEW YORK, Vas. 18 laidoje “New York Times” ra 
šo sekamai apie Norkaus sulaikymą ant Ellis Island:

“Konstantas Norkus, gerai žinomas politiškuose ra
teliuose Lietuvoje ir generalis keleivių agentas del United 
States Lines toje šaly, kuris buvo sulaikytas kuomet at
vyko laivu America vasario 1 neva del kokio tai nere- 
guliariškumo pasporte, tebėra ant Ellis Island. Iki šiol 
imigracijos valdininkai neįstengė surasti kokio nors rim
to’ prasižengimo pas Norkų, kuris sakosi esąs auka jo 
politiškų priešų Lietuvoje. Jis buvo vadu liberalų parti
jos, kuri pralošė krikščionims demokratams laike pasku
tiniu rinkimu.

“Norkus pasisamdė advokatą ir apeliavo* dalyką į 
Washington^. Jis tvirtina, kad atvykęs* čionais tik biz
nio reikalais ir jo atsilankymas neturi jokių ryšių su po
litika Lietuvoje ar kitos kokios šalies.

“Kaip jo draugai pasakoja, Norkus nesitiki jokios 
pagelbos iš Lietuvių Atstovybės Washingtone., Jie taipgi 
sako, kad Norkaus politiški priešai telegrafavę valdinin
kams ant Vokietijos rubežių, kur Norkus buvęs sulaiky
tas ir iškrėstas del popierių, kurių neturėjo. Po to jam 
buvo pavelyta važiuoti į Bremen ir sėsti laivan America. 
Tvirtinama, kad buvo iš ten telegrafuota informacijų 
imigracijos valdininkams Ellis Island’e, būk Norkus esąs 
pavojingas žmogus ir todėl neturėtų būti įleistas Ameri
kon. Del to jis ir buvo sulaikytas, sako jo draugai”.

Taigi, ir amerikonų spauda jau rašo, kad Norkaus 
sulaikymu yra susitepusi klerikalinė Lietuvos valdžia, 
kuri pasirinko tokį žemą būdą kovoti su savo politišku 
priešu.

Gelžkeliai Bandys 
Naują Lokomotyvą

New York. Baldwin fabrikai 
stato naujos rųšies lokomoty
vą, kurio inžiną varys ne an
glių pagamintas garas, bet ži
balu varomas Diselio inžinas. 
Manoma, kad tuomi susitaupys 
ant kuro 50 nuošimčių. Galima 
bus vartoti žemiausios rūšies pi 
gii žibalą, arba aliejų. Vieno 
tokio lokomotyvo pastatymas 
yra brangesnis už anglinį, o 
prie to ir aliejaus pasauly nėra 
perdaug, todėl labai didelių per
mainų gelžkeliuose naujas lo
komotyvas nepadarys.

“VIENYBES’ SEIMAS KOVO 7 I).
----- 0—.—

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

Pavadai (Proxies) jau išsiuntinėta. Jei kas 
delei kokiu nors priežas Čiu negautų, rašy
kit “Vienybės”, ofisan.

VALDYBA.

Audros Europoje

Roma. Po minkštos žiemos 
čia kad užėjo audra, kokios 
žmonės nematė ilgoką laiką. Se 
nukai pasakoja, kad tokios aud
ros ir vėjai būna prieš žemės 
drebėjimus. Telefono ir tele
grafo stulpai veik visi išvartyti 
šiaurės Italijoje. Audra palietė 
ir Franciją, Vokietiją, Šveica
riją ir Ispaniją.

Pittsburgh, Pa. Plieno pra
monė priemiesčiuose eina ge
rai tik Soho daly fabrikas, kur 
daugiaus'ia lietuvių dirbdavo, 
stovi uždarytas.

Naujausi Telegramai
New York. Radio stotis 

WEAF taip sutvarkė daly
kus, kad galės duoti savo 
programą po visą Ameri
ką. Su pagelba tam tikrų 
telefonų programas iš cen
trales stoties bus perduoda 
mas į šalutines, o iš tų į 
tpylinkes.

—o—
San Francisco. Neturtin

gas ir senas kalnakasis 
gaus čia apie 20 milionų 
dolarių, nes teismas pritei
sė jam gauti tiėk iš metalo 
kompanijų už vartojimą jo 
išradimo.

Omaha, Nebr. Vienas vy
ras, kuris sėdi kalėjime už
nenorėjimą užsimokėti 500 
dolarių pabaudos už važia- 
zimą automobiliu girtame 
stovy, kai išeis iš kalėjimo, 
ras kad jo žmona gavo iš 
pasimirusio dėdės milioną 
dolarių palikimo.

Vienna. Apie tūkstantis 
komunistų Čekoslovakijoj, 
panorėjusių pasinaudoti iš 
buržujų ir biznierių mieste 
Lošoc, buvo išskirstyti ka
riuomenės. Apie 20 komu
nistų sužeista.

Žemėmis Užverstas 
Vyras Jau Iškastas

Cave City, Ky. Paskutinis ak
tas tragedijos, kuria susindo- 
mavo visa Amerika, pasibaigė: 
uola prispaustas ir žemėmis už
verstas Floyd Coolins tapo iš
kastas negyvas. Jis norėjo iš
tyrinėti seną kasyklą, kurios' 
priešakis senai įgriuvo. Be
vaikščiojant tenai, penktadie
nio ryte, sausio 30, ant jo kri
to didelė skeveldra akmens ir 
prispaudė jam koją. Surado jį' 
berniukas po 24 valandų, ant 
rytojaus, kuris išgirdo jo rik
smus. Subėgo kaimynai ir bro
liai bandė atkasti žmogų, bet 
ko jie daugiau kasė, tuo dau
giau žemių griuvo. Todėl val
stijos vaidininkas uždraudė to
limesnį kasimą ten ir tapo nu
tarta leisti tiesiai iš kalno vir
šaus tuneli, arba šaftą, iki vie
tai kur gulėjo Collins.

Paskutini sykį prie Collinso 
buvo prieita vasario 4-tą. Jam 
buvo duota maisto. Po to priei
gą prie jo užgriuvo žemės sluog 
snis, kuris atkirto nelaimingą 
jį nuo pasaulio ant visados. Iki 
to laiko buvo galima prie jo 
prieiti ir jam buvo nešama val
gis ir blanketai. Jis sakė gulįs 
labai gerai ir prispausta koja 
neskaudanti. Tarpe pirmutinių 
gelbėtoji! nebuvo sutarties ko
kiu būdu pradėti atkasimą ir 
tas sutrukdė darbą.. Po to gu
bernatorius paėmė dalyką į sa
vo rankas ir prisiuntė kariuo
menę ir valdžios inžinierius. 
Jiems pavyko dasikasti prie 
Collins’o, bet jis rastas jau ne
gyvas.

Paderevskis Pasikalbėjo 
su Anglijos Karaliene

London. Po pasekmingo kon
certo, kuriame dalyvavo keli 
tūkstančiai publikos, Anglijos 
karalienė pasišaukė Paderews- 
kį ir su juo kalbėjosi valadėlę.

Meksika. G y v e n to j a i 
Oaxzaca valstijos čion pra
šo federalės valdžios atsių
sti pagelbos prieš ‘vampi- 
rus’, tokius sparnuotus gy
vūnus, kurie puola čiuipt 
kraują vaikų ir gyvulių.

r-O—
White Plains, N. Y. Čia 

pasimirė 23 metų vaikinas, 
pasekėjas Christian Science 
Kuris netikėjo į ligų ar kū-
no tikrenybę ir todėl nesi- 
šaukė gydytojo, nors maža 
operacija būtų jį išgelbė
jusi.

Ossining, N. Y. Sing 
Sing’o kalėjime pasikorė 
Fordas, kuris buvo nuteis
tas mirti už padegimą a-
oartment namo New Yor
ke, kur žuvo šešios ypatos.

—o—
Nice. Nors Persija šau

kiasi savo jauno karalaičio 
grįžti ir tvarkyti šalį, bet 
jis nemano tai daryti ir 
džiaugiasi gražiu klimatu 
Pietų Franci joje.

—o— 1
Washington. Prezidentas 

Coolidge pareiškė, kad jis 
nnpripažinsiąs dar Rusijos. 
Jis laikysis Hughes ponui 
•os.

Nušovė (Neišgydomai 
Sergančią Seserį

Paris. 40 metų moteris čia 
pasidavė policijai, ir papasako
jo, kad ji nušovė savo seserį 
nuo 16 metų sirgusią kaulų džie 
va, nuo kurios išgijimo hera 
Savininkas namo, kur moterų 
gyveno, norėjo kambarių sau 
kas reiškė, kad reikės ligonį pa 
dėtį į ligonbūtį. Ta nenorėję 
skirtis nuo sesers ir pradėję 
prašyti ją nušauti, ši galų gale 
paėmusi revolverį ir nušovusi. 
Astuonios dienos atgal teismas 
išteisino lenkę artistę, kuri bu
vo nušovusi savo numylėtinį, 
sergantį neišgydoma liga ir pra 
šiusį, kad jį nudėtų.

Anglijos Karalius 
Serga Pneumonija

Lodon. Anglijos karalius Jur
gis serga pneumonija ir serga 
ne juokais. Daktarai susirūpinę. 
Visoje Anglijoje dabartiniu lai
ku laibai daug žmonių serga ar
ba influenza, arba pneumonija.

Prancūzai Vėl Nori iš 
Amerikonų Paskolos

Paris. Buvęs Francijos fi
nansų premjeras Loucher sa
ko. kad Francija ant kojų at- 
atsistosianti tik tada, kada gaus 
iš Amerikos 200 milionų dola
rių paskolos.

Taksos Ant Apkirptų 
Moteriškų Plaukų

Bath. Norėdama padidinti sa
vo iždą, miesto valdyba svarsto 
uždėti taksas ant moterų, ku
dos nešioja apkirptus plaukus.

Baltimore, Md. Kovo 3 čia 
rrajįs lenkų kaimiečių orkes
trą, susidedanti iš 46 smuiko- 
ių. Vedėjas yra Nemyslauskas, 

o muzikantai surinkti tik iš kai
miečių vaikų.

Panevėžys. — Falšyvi dola- 
riai. Sausio 15 d. Panevėžy su
laikyta Kontrimaitė Teklė, gyv. 
Subačiaus stotyje, su padirbtais 
50 amerik. dolariais.

Panevėžys. — Dar apie afe
ristą Okinčicą. Buvo jau rašy
ta, kad Okinčicas, apsitaisęs ku
nigo drabužiais, bandė išvilioti 
iš moterėlių pinigų, už ką gavo 
dvi paras arešto. Dabar jis vėl 
vaikščioja po miestą ir prašinė
ja pinigų. Kai kas jam pasko
lino. Aferistas Okinčicas turi už 
ddėjęs juodus akinius.

AŠTRUS ŽMONOS 
ARGUMENTAI

Šiaulių apygardos teismas ne- 
enai nagrinėjo šeimos dramos 
?y’.ą, kurioje buvo pasodinti tei 
iamųjų suolan Burbinių kai

mo, Gruzdžių valsčiaus Šiaulių 
į ipskrities gyventojai: Emilija 

'r»veckienė, 23 metų amžiaus, 
Vincas Sutkus, 39 metų, ir Vla- 
las Niemcas 43 metų.

Julijonas Kaveckis, mylėda
mas savo žmonelę Emiliją, turė- 

». “tėvišką” paprotį kartais ją 
pabausti.” Vieną kartą, kai jis 

savo žmoną baudė, ji žmona, 
įbėgo pas savo brolį Sutkų. Pri 
rūko, matyt, žmonelei kantry- 
ės. Ji drauge su broliu Sutkum 

jarvyko namo sugriebė Julijo
ną Kayeckį, surišo, nuvežė į 
Sutkaus namus, paguldė klojime 
ant grindų, uždėjo ant pečių len 

• tą ir per tą lentą su šlėga pra- 
, Įėjo mušti. Mušimo padariniai 
buvo toki,, kad Kaveckiui buvo, 
sulaužyti kaulai.

Emilija Kaveckienė, many
sima, kad ji dar per maža at
lygino savo vyrui už jo “mei- 

” pakinkydino arklius, įdė- 
> savo surištą vyrą į vežimą ir 

Įvežė miškan, kur ji dar kartą l ersitikrinus, 'kad turi vyrą sa- 
o valdžioj, paliko jį pelkėje su 

•ištą be jokios pagalbos, o pati 
parvąžiavo namo.

Pasijutusi laisva nuo vyro, nė 
nepastebėjo, kaip praėjo trys pa 
ros. O vyras vis tebegulėjo pel
kėje surištas. Tik pradėjus kai
mynams klausinėti, kur ji pa
dėjusi savo vyrą, Emilija Kavec 
kienė parvežė jį į ketvirtą dieną 
iš miško namo. Kaveckiui be jo
kios priežiūros žaizdos pradė- 

pū+i. ir atsirado jose kirmi
nų... Parvežusi vyrą namo, nors 
jau šisai buvo visiškai silpnas. 
Kaveckienė nesuteikė jam jo
kios pagalbos ir nekvietė gydy
tojo. Po kelių dienų Kaveckis 
mirė.

Vincą Sutkų teismas pripaži-

Fordas Pats Sau 
Parsiduos Bonų

Detroit, Mich. Fordas, kaipo 
savininkas Detroit ir Toledo 
gelžkelio prašė Interstate komi
ai ios pavelijimo pasiskolinti 
virš milioną dolarių bonais iš 
Fordo, kaipo automobilių fa
brikanto. Pinigai eis gerinimui 
'‘elžkelio. Fordas, taip daryda
mas, sutaupo bankininkų komi
są, c

Alaska, žemės čia yra 600 
tūkstančių ketvirtainių mylių, 
o žmonių tik 60,000 gyvena. 
Valdžia bando pritraukti dau
giau, bet del klimato nelabai 
kas nori apsigyventi.

no kaltą Kaveckio sumušime, 
bet jo pasigailėjo, nes jis darė 
susijaudinęs užstodamas savo 
seserį, ir nubaudė vieneriais 
metais paprastojo kalėjimo.

Emiliją Kaveckienę teismas 
— pripažino kaltą tuo, kad ji, 
kaipo žmona, privalėdama rūpin 
is sunkiai sužeistu savo vyru 

del ligos nustojusiu sveikatos 
ir jėgų, paliko jį, be jokios pa
galbos pelkėje, o namuose es
ant pavojui jo gyvybei, taip pat 
neteikė jokios pagalbos, ir del 
to ją nubaudė vieneriais me
tais kalėjimo. O Niemco kaltę 
rado neįrodytą ir jį išteisino.

Domaris D-ys.

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
Keisti gandai. Visoje beveik Lie 
tuvoje apie 20 sausio pradėjo 
girdėtis tokie gandai, kad vasa
rio 26 d. š. m. kris žvaigždė, 
kuri bekrisdama sunaikins Lie
tuvą, Latviją, ir dalį Rusijos. 
Apie Rokiškį žmonės tiesiog kai 
bėjo, kad ateina “sūdna diena,” 
ir yra tokių, kurie nebesisten
gia dirbti, taupyti, bet leidžia 
ant niekų savo skatikėlius, nes 
tvirtai tiki į greitą ir baisią mir 
ti. Pasitaiko ir juokų. Girdė
jau, kap du seneliai žiūrėję į 
žemėlapį ir taręsis, kur geriaus 
būtų bėgti. Tokių juokingų gan
dų jau daug buvo, — ir baisių 
šalčių; ir 'kometos susimušimo, 
bet tikrenybėje nieks neįvyko.

Petras Kriukelis.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Sausio 4 į 5 d. nakty, buvo čio
nai dideli audra su perkūnija ir 
žaibais, žmonės prikelti iš mie- 
'ro. manė, kad jau pasaulio “pa
baiga” artinosi. Audra išlaužė 
daugelį medžių ir sugriovė dali" 
triobų. Labiausia nukentėjo 
Kuštu sodžius, 10 kilometrų at
stumo nuo Užpalių, į šiaurę. Čio 
nai liko nuplėšta daug stogų ir 
sugriauta trys triobos. šimto 
metų senelis pasakoja, kad to
kios audros ir perkūnijos buvę 
iktai atgal 90 metų.

Pabudęs Vaidyla

SENOVĖS PILIKALNIS
Varnupiai, Mariamp. apskr., 

(Padovinio vai.) — šiame kai
me prie pat Daukšių palių yra 
augštas, gražus piliakalnis, žmo 
nės pasakoja, kad jis esąs su
piltas baudžiavos laikais. Kad 
jis supiltas, pilnai galima tuo 
tikėti, nes pilimo vainikai ir 
šiandien aiškiai- matomi. Stovi 
labai gražioje lygumoje, pievo
je. Senieji žmonės pasakoja 
tain pat, kad jame esą daug 
palaidotų francų, kada jie buvo 
sumušti 1812 metais rusų ka
ri u menės.

Pats" kaimas yra labai apsi
leidęs. Jaunimo yra daug ir 
gražaus, bet knygų ir laikraš
čiu, o ypač žiemos metu, kada 
pilnai galima būtų skaityti, nie
kas nė į rankas neima, šiame 
kaime jau. kelinti metai veikia 
pradžios mokykla. Būtų labai 
gerai, kad mokytoja pažadintų 
jaunimą imtis kultūrinio darbo.

Sapaila.

NAUDINGI ŠULINIAI
Mariampolė. — Mariampolės 

mieste šiomis dienomis yra pa
darytas naujas artezijaus šuli
nys Bažnyčios gatvėj. Toj pa
čioj gatvėj, tiktai kitoj pusėj 

naujo šulinio yra senasis taipo
gi artezijaus. Jis šįmet rudenį 
buvo remontuojamas, bet kaž 
kodėl pradėjo tekėti taip pama
žu, kad labai ilgai reikia lauk
ti, kol pribėga pilnas kibiras. 
Naujo šulinio negalima lyginti 
su senuoju. Iš jo verste ver
čiasi gražus, tyras vanduo, žmo 
nės pasigėrėdami .eina į jį van
dens. Dar tik kad būtų įtaisytas 
toks pat šulinys Vaičaičio gat
vėj prie upelio, kur vieta labai 
patogi, ir vanduo nuotakiai ga
lėtų nubėgti į upelį iš šulinio. 
Dabar dar to rajono žmonėms 
su vandeniu tikras vargas.

Sapaila

Alvitas. — Galop pakliuvo^ 
šiomis dienomis Alvito valsčiui,- 
Patumkiškių kaime Vilkaviškio 
policijos suimtas apylinkėj žino
mas plėšikas ir vagis, Kazys 
Baliūnas. Piktadaris smarkiai 
darbavosi apylinkėj, — jis ap
sinakvodavo pas žmones, ir pas
kui apiplėšęs, pavogęs ką nors, 
pabėgdavo, ir šiaip smarkiai vo
gė — plėšė, dėl ko daugelis 
žmonių nukentėjo; sako, jis bu
vęs tiek žiaurus, kad net savo 
motiną norėjęs užmušti, ir tik 
kaimynai išgelbėję. Pastaruoju 
laiku, jis apsinakvojo pas ūki
ninką M., kuris, plėšiką paži
nęs, davė žinią policijai, ši at
vykusi suėmė ir pasodino šalto- 
jon. Tardyme prisipažino pada
is daug plėšimų, vagysčių, iš
vardino nuskriaustųjų pavar
des. žmonės džiaugiasi, kad ne
reiks bijotis piktadario, tiek lai 
ko visai apylinkei nedavusio ra 
mybės, ir dėkingi policijai už 
suėmimą. P. A. K.

Pajesys, Kauno apskr., Gar
liavos valse. — Vagių priviso. 
Paskutiniu laiku šiame kaime ir 
aplinkiniuose kaimuose atsirado 
vagių. Jie nakties metu įlenda 
j bulvines ir klėtis, išvagia, kas 
papuola ir kas parankiau išsine
šti. Tokių vagysčių atsitiko jau 
keletas. Iš pačių vagysčių gali
ma spręsti, kad tai daro vieti
niai. žmonės kalba, kad tai da
ro plentiniai (plento darbinin
kai), nes jie vasarą uždirbtus 
pinigus pragerdavvo, o dabar, 
plento larbams sustojus, 
jie neturi nė duonelės už ką 
pirktis, todėl vagia, žmonės kal
ba, kad pavasarį būsią dar blo
giau. ’ P. Št.

šakiai. — Gandrai parlėkė. Iš 
’ Sudargo, šakių apskr., prane
šama, kad ten sausio m. 10 d. 
parskrido gandrai, kurių keletas 
jau vaikštinėją po balas ir pie
vas. Taip pat iš Klaipėdos kra
što ateina žinių, kad ir ten pa
sirodo gandrų, žmonės vieni kai 
ba, kad nebūsią žiemos, o kiti, 
kad šie metai bus sunkūs me
tai.

SUGRIUVO TILTAS
Kriukai, Paežerėlių valse., ša

kių apskr. Pro šį miestelį į Ne
muną įteka Jotulės upelis 1915 
met. vokiečiai pastatydino čia 
tiltą, kuris iš tiesų čia būtinai 
reikalingas. Tiltas, niekieno ne
taisomas nuo to laiko, visiškai 
jau sugriuvo, žmonės važiuoja 
šalia jo ir laužos vežimus. Sa
vivaldybė nieko nedaro, kad til
tas būtų sutaisytas.

Puniškietis. 1

1
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Rašo čim—čymas

Reakcija Lietuvoje.
Social-demokratiĮ paklausi

mas Lietuvos valdžiai išskaičiuo 
ja sekamus reakcinius žygius 
prieš piliečių laisvę ir gyvybę 
Lietuvoje:

1. Gruodžio 22 karo lauko 
teismas nuteisė keturius žmo
nes sušaudyti už vien dalinimą 
komunistinių plakatų. . Vėliaus 
bausmė sumažinta iki 20 metų 
kalėjimo. Tai yra žiauriau ne
gu Amerikoje.

2. Kaune policija be jokios 
rimtos priežasties šaudė į bedar 
bių minią, užmušdama vieną, 
sunkiai sužeisdamą vieną, o len 
gvai sužeisdama 17. Policija su 
arkliais net į. bažnyčią jojo 
žmonių plakti. Kas jau kas, bet 
“katalikiškoj” Lietuvoj policija 
neturėtų to daryti.

3. Šiauliuose soc. dem. mitin- 
kad ir ;šiame civilizacijos amžiuje randasi lengvatikių.' ge už paminėjimą žodžio “kle-

Redakcijos Straipsniai ||
IR VĖL PASAULIS NEPASIBAIGĖ...

Praėjo baisioji Vasario 6-tos vidurnaktis ir vėl pa
saulis išliko gyvas. Skelbėjai “pasaulio baigos” dar pra
tęsė septynias dienas, bet štai praėjo ir 13-ta (ir dar pel
nyčiai), ir vėl pasaulis tebėra čielas!

Neįdomu, kad pranašystės neišsipildo, bet įdomu,

Jau jeigu Lietuvoje, kaip rašo laiškais ir laikraščiuose, 
pasklido visokios juokingos žinios apie Vasario 6 d. at
einančią “kometą,’’ kuri su savo uodega sumalsianti Lie
tuvą, tai tas nė dyvo nėra, — nes tenai kunigėliai dar 
nuolatos maitina tamsius žmoneles pasakomis apie viso
kius “cūdus.” Bet jau tokioje kultūringoje Amerikoje to
kių lengvatikių atsiradimas, tai pats per save yra “ste
buklas.”

Ką šitokią apsireiškimas įrodo? Jis naujai įrodo, kad 
prietarai randa vietą tiktai tarpe tamsių žmonelių, — 
nežiūrint, kokios jie būtų tautos ar kokioje šaly jie gy
ventų. •* f -

Tamsus žmogus yra labai bailus. Jisai mano, kad 
jis daugiausiai už visus meldžiasi ir arčiausiai prie Die
vo stovi. O vienok kiekvieną sekundą jisai dreba, kad 
neužkristų . Dievo bausmė ant jo. Jis Dievo baisiai bijosi, 
t— labiau bijo, negu velnio, tai yra negu blogų darbų. Ta
me ir užsiveria visa tragedija tamsaus žmogelio gyve
nime. ... '
■ . Apšviestas žmogus, liberalinių pažiūrų žmogus, ne
reikalauja Dievo ar pasaulio pabaigos bijoti. Jeigu Die
vas yra, tai Jis yra labai galingas ir labai protingas, —

bonas” policija uždare mitingą.
4. Įvyko visa eilė kratų, kur 

iškrėsta net profesoriai univer- 
siteto ir net vienas prokuroras! 
Kratas daro taip vadinama “po
litinė policija,” kurios gyvavi
mas neparemtas ir nepatvirtin
tas jokiu įstatymu. Rusijoj vei
kia baisi Ogpu arba Čeką, bet 
tos įstaigos paremtos įstatymu, 
o Lietuvoj to nėra. Todėl ta po
licija pildo didžiausius prasižen 
gimus prieš piliečių laisvę. Vie
na mergina,, Ona šmaiganskaitė 
taip buvo sumušta tos policijos 
Vilkavišky, ikajl paskui dingo 
nežinia kur ir valdžia nesako 
kur. Greičiausia mirė nukan
kinta.

Klerikalų balsais skubotumas 
soc. dem. paklausimo valdžiai 
apie reakciją tapo atmestas. Rei 
škia, klerikalai pilnai pritaria 
tiems kraujo žygiams prieš pi
liečių laisvę. Ir Amerikos ipara-&---------------............................................................. X---------------------- | XX -- ---------------------- .^xxxxx

Jisai be reikalo žemes nenaikins. C) jeigu bus reikalas pijonai, kurie duoda kunigams 
naikinti, tai ar tu bijosies, ar nesibijosi, vistiek sunai-1 aukas, ima ant savęs tą krau- 

■kins- r. - ■ . . .. į
Tamsus žmogus nesibijo piktybių daryti, bet labai' ....... --- -----

bijosi už tas piktybės bausmes susilaukti; štai delko jis valSjė^

vistiek Simai-! aukas, ima ant savęs tą krau- 
j ją ir kančias, kurias Lietuvos 
dažnai nekalti žmonės kenčia

- - - -- į nuo sužvėrėjusių gaivalų, kleri-

bijo ir pasaulio .pabaigos. Tuom tarpu šviesių pažiūrų ir 
.sveikų minčių žmogus, be jokių kunigėlio įbauginimų 
stengiasi gražiai gyventi, ir jam niekas nebaisu: gyve
name — gerai, negyvensiu!, — vėl gerai.

Pasaulis susidarė šimtais milionų metų ir žada jis 
dar kitus šimtus milionų metų egzistuoti. Mokslas sura- 

. do mūsų žemės senutę istoriją, mokslas nutėmys ir jos 
pabaigą (jeigu ji kada,bus). Jeigu Dievas — Gamta su
tvėrė žmogų ir davė jam protą, tai jis davė ir mokslą. 
Todėl mokslas — gražiausi dievybes dovana. Kas yra 
mokslo sužinoma, tas jau ne tamsių pranašų av davatkė
lių darbas.

Duokime mūsų žmonėms į rankas kuodaugiausiai 
švarių mokslo knygelių ir laikraščių, tuomi mes atlik
sime tikrą dievybės darbą ir sumažinsime mūsų tarpe 
visokius ząunytojus apie būsimas nelaimes, — apie ku
riąs jie tiek žino, kiek aklas apie šviesą. Mažinkime ir 
naikinkime mūsų tarpe fanatikų raštus — tuomi atlik
sime kitą dievybės darbą.

Tamsus fanatikas žmogelis visuomet tiki į nelaimes, 
visuomet ieško nelaimių, nes — nelaimė, tai jam gimi
nė; jis pats yra pasaulio nelaimė, kadangi tikrenybėje 
nėra pasauliui didesnes nelaimės, kaip atsilikimas nuo 
pažangos ir mokslo.

—o—
Suomija gavo konservaiyvį 

Prezidentą. #
' Renkant naują prezidentą 

Suomijos respublikai, laimėjo 
Relanderis, konservatyvų re
miamas kandidatas. Suomijoj 
politinės partijos taipgi kerš
tauja labai smarkiai ir todėl 
rinkimai buvo karšti.

? . —°—Prekybos paroda Karaliaučiuje
Atidarydamas prekybos paro

dą Karaliaučiuje, kancleris Ry
tų Prūsijos pareiškė, kad. len
kai yra vyriausi priešai Rytų 
Prūsijos gerovės. Visi trauki
niai 
siją 
rių, 
mą 
tiki,

MUSŲ APVAIKščIOJIMAI
Vasario 16 d,, ta didelė lietuvių šventė, jau praėjo ir 

jau pradeda ateiti žinios, kaip mūsų visuomenė apvaik
štinėjo šįmet 7-nių metų sukaktuves Lietuvos Nepri
klausomybės apsiskelbimo.

Apie bendrą lietuvių darbą, suprantama, jau ne
galėjo būti ir kalbos. Klerikalų politika seka savo viehmin 
čius Lietuvoje: vienų žmonių Liet. Seimo didžiuma, vie
nų žmonių ministerių kabinetas, vienų žmonių rankose 
valdžia — ką čia dėtis su kuo kitu... Dėlto ir čia Ameri
koje klerikalai per Vasario 16-tą lošė tik savo rolę, kurią 
jiems repetiravo “katalikų centras” iš Kauno; jie nie
ko sau talkon nesikvietė, su niekuo talkon nesidėjo, ži
noma, ir jų niekas nesikvietė, ir su jais niekas nesidėjo. 
Čia susidarė jau.dvęji lietuviai...

Apvaikščiojimų dvasė, kaip girdėtis, irgi pastebėti
nai nusistačiusi į du griežtu ruožtu. Klerikalai savo pra
kalbose išsijuosę gyrė ligšiolei vestąją savo vienminčių 
politiką, o tautininkai saridariečiai ištisai peikė šitą po
litiką, nes jie nurodo, kad per tokią politiką Klerikalai 
pražudė Vilnių.

Nesmagu ir nejauku matant šitokią padėtį.
Bet gal nereikės del šito perdaug susirūpinti, atme-

iš Vdkietijos Į Rytų Prū- 
turi eiti per lenkų korido- 
o lenkai trukdo susisieki- 
kiek galėdami. Kancleris 
kad su lenkais bus galima

susitarti, kada kitą mėnesį Ber- 
line prasidės derybos apie už- 
vėrimą prekybos sutarties tarp 
Lenkijos ir Vokietijos.

-°-

Herriot pasidavė turtuoliams
Herriot’as buvo įvedęs taip 

vadinamą ‘%iponų registraci
ją,” kuri valdžiai galėjo duoti 
žinių kiek kuris francas turi pa
jamų per metus. Valdžia tuo 
pasiremdama galėjo ieškoti tak
sų iš turtuolių. Bet turtuoliai 
yra tokie sutvėrimai, kurie, tu
rėdami pinigų, dar daugiau jų 
nori. Jie nepaiso nei tėvynės 
meilės, nei savo artimo labo. Ir

i \ 

kaip tik Herriotas įvedė kupo
nų registraciją, tai Francijos pi 
niguočiai prilipdė sparnus prie 
savo turtų ir pradėjo siuntinė
ti svetur. Pasekmėje to, fran
kas ėmė kristi ir Francijai grę-

šią finansinis krisis.
Herriotas, nors karštas, pa- 

triotingas kalbas sakė, bet neat 
šaukęs kuponų registracijos, ne 
tikėjo gauti pasekmių. Dabar 
jis tą registraciją atšaukė ir 
frankas vėl pradėjo kilti.

Bėda valstybei kur nėra tur
tuolių (kaip Rusija), bet bėda 
ir tai kuri jų turi.

—o—
Kodėl ministerial rezignavo 

Lietuvoje.
“Kl. žinios”, kalbėdamos apie 

ministerių rezignaciją Lietuvo
je, nurodo, kad krikščionių de
mokratų partijos konferenci-' 
joj buvo užmetama Tumėno ka
binetui, “perdidelis nusileidi
mas opozicijai.” Kiti karšti kle
rikalai net šaukė steigti krikš
čionių diktatūrą Lietuvoje ir ne 
paisyti nieko!

Jei tas teisybė, tai naujas ka
binetas turės būti “griežtesnis” 
ir dar uoliau spausti, slėgti, per 
sekioti, žudyti ir slopinti “be
dievius.” Tas viskas bus daro
ma po obalsiu “tautos ir 
nyčios laibas.”

. —o— 
Lietuviai Rygoje.

Rygos lietuviai susitarė 
vieną atstovą lietuvį turėti 
sto 
kia

baž-

nors 
mie- 
rei-valdyboje. Tam balsų 

tik 2,000, ir lietuvių kelis 
Rygoj yra tiek.

—o—
Išaiškino.

Tūlas žmogelis kairiųjų dien 
rašty bando “išaiškinti” kodėl 
kriaučiai darbininkai išvijo lauk 
komunistų diktatūrą iš lokalų. 
Ir išaiškina: esą iki 1924 me
tų Amerikos lietuviuose nebu
vę “pasidalinimo į klases.” Bet 
subankrūtijus Lietuvos Atsta
tymo B-vei, Universal Chemical 
kompanijai ir Lietuvos Preky
bos B-vei (tos visos bendrovės 
gyvuoja, išskyrus ChemicalCo.) 
lietuvių visuomeųč pasidalinusi, 
j “klosas’’. Ir dabar visa “'bur
žuazija’'’ kovoja prieš komunis-' 
tus. ir juos nugali.

□ Mums gi regis nugali todėl, 
kad rimtesni žmonės nebetiki 
komunistų burbulą m s.

Ruošiasi /Lenkų spauda Varsa vo j e pra
neša sekančią žinią:

“Rusų pabėgėliai rimtai ruo
šiasi pavasarį atakuoti Sovie
tų Rusiją. Tuo reikalu į Len
kiją atvyko didžiojo kunigaikš
čio Nikalojaus agentai,, kurie 
surašinėja buvusius caro karei
vius ir oficierius. Jie duoda no
rintiems stoti į armiją korteles 
su pulko numeriu ir miestu Bal
kanuose, kur jie artimoj ateity 
turės vykti. Nikalojaus agentai 
turi daug pinigų. Tuos pinigus 
jie esą gavę iš Amerikos tur
tuolių. Lenkijoj manoma sumo
bilizuoti 10,000 karininkų ir 50,- 
000 kareivių. Rusų ‘baltieji’ pul
kai rinksis Bulgarijoj ir Pietų 
Slavijoj.”

—o—
Nekokia mirtis.

Anglų laikraščiai plačiai rašė 
apie Collinsą, savininką kasyk- 
Oqs Kentucky valstijoje, ku
ris tapo uolos prispaustas že
mes gelmėse ir išbuvo ten 17- 
ką dienų, kol jį atkasė. Atkasė 
jau negyvą: mirusį mažiausia 
24 valandas pirm atkasimo. Uo
la buvo prispaudusi jo koją ir 
ją reikės nupjauti ir palaidoti 
be kojos.

Šimtai žmonių su naujausiais 
įrankiais ’laužėsi pro akmens 
sluogsnius prie jo, o Collins gu
lėjo tamsoje ir kentė. Tokios 
mirties nevelijame niekam. Tai 
lygu būti palaidotu gyvam.

nant priežodį: “nieko nėra,blogo, kas neišeitų į gerą.” 
Mūsų žmonių griežtas išsidalinimas į partijas padarys 
tą gerą, kad kiekviena partija aiškiau atsistos visuome
nės priešakyje su savo teigiamomis ir neigiamomis ypa
tybėmis. Tuomet visuomenė greičiau ir tiksliau išpa
žins, kuri partija yra lietuvių tautos draugai, o kuri yra 
neprieteliai.

(Užbaiga) Į žalgą su tokia mina, kur žmogus jau iš anksto ži
Kilo skandaliukas. Visa publika subruzdo ū’jno, kad nedykai darbą dirba ir kad žalgos ištrau

iš sėdynių pasikėlė. Tas džentelmenus lyg būtų 
kas vandeniu apipylęs. Prasidėjo iš įvairių salės 
kraštų epitetai mano kritikam, o pastarieji atėjo, 
atsiprašė ir mane apsėdę iš visų pusių šnekino 
visą vakarą. Po seansui visi nuėjome į hotelį ir 
prie alaus stiklo likvidavome incidentą, pasida
rydami geriausiais draugais... Vargas tik, kad aš 
vokiškai nemoku, o būčiau ir aš epitetais skolin
gas nepasilikęs...

Aš nesuprantu, ko lietuviams pyktis su Klai
pėdos vokiečiais; jie yra naivūs, kaip vaikai, dar 
suaugę vaikai; žodžio svarbą supranta ir nėra 
tokie grubijoniški, kaip daugelis yra pratę ma
nyti. Daugelis, žinoma, toliau Klaipėdos niekur 
nebuvę, įsivaizduoja, kad jie — tai viskas; bet 
reikia mokėti jiems keliais žodžiais parodyti, kad 
jie ne viskas ir kad visi yra žmonės vienokio 
kraujo ir jausmų, tada visai kita kalba atsiranda 
ir žmonės visai kiti pasidaro. Kerštą sėti vieni 
prieš kitus, yra negera ir nei vienai pusei nenau
dinga. Aš manau, kad tatai vis kįla del negalėji
mo susikalbėti. Mūsų klaipėdiečiai lietuviai ir vo
kiečiai nesipyksta, tik vis nepatenkinti mūsų 

.| emigrantais iš Lietuvos; mat jie kitokios dvasios 
i ir perdaug mėgsta didžiuotis, o kaip sueina du, 
norintieji viens prieš kitą pasididžiuoti, tai gero 
nėra ko laukti; bet faktinai, tai karikatūra žmo
gaus kvailybės... AŠ manau, kad visgi vokiečiai 
neblogi žmonės, tik reikia mokėti juos patraukti 
savo pusėn. Tai ne žydai, bet simpatingi ir geri 
žmonės, mėgstą darbą dirbti ir gerą bei dorą 
tvarką. Tuo tik reikia džiaugtis. Kiek teko su 
vokiečiais laike savaitės mano ten buvimo ben
drauti, visur sutikau gerus bei darbščius žmones 
ir tuoj įgydavau pasitikėjimo. O moterys, klai
pėdietės lietuvaitės ir vokietaitės — tai geresnių 
šeimyninkių vargų kur kitur berasi, tokios visos 
geros, atjaučiančios. Namų švarą bei tvarką tik 
Amerikoje taip moka palaikyti. Daugelis mūsų 
karininkų žada iš ten sau žmonas imti; ir ne- 
apsigaus. Simpatinga ir gera šeimyninkė tai šei
mynos pamatas. Patinka man klaipėdiečiai, ne
svarbu, kas. jie būtų. Jeigu tik mokėti su jais su
gyventi kad pasijustų fiziniai su Lietuva surišti, 
tai būtų ten tokis kumštis prieš lenkus ir žydus, 
kad ištikro būtu iš kur žmonių pasisemti visiems 
svarbiems valstybės reikalams. Reikia tik mokėti 
su klaipėdiečiais sugyventi. Įvairūs pučai tai tik 
tos nesveikos politikos padaras, kuri buvo, geda
ma Klaipėdos krašte; bet kaip toji politika pa
sveiks, tai ir pučams nebus vietos, bei sumažės 
erzinantieji išsišokimai. Daugiau su Klaipėdie
čiais reikia draugingiau sugyventi ir nelaikyti 
juos savo krašte įnamiais. t

Miestas gražus ir yra kuo pasigėrėti, yra t
kur dvasę atgauti. Vienintelis Lietuvoje elektrų 
tramvajus; gatvės grįstos tašytu akmeniu — ly
gios, gražios. Turgavietėje tvarka, vežimai eilė
mis sustatyti, prekės suskirstytos į rūšis.

Vienoj vietoj radau pjedesta'lį, kur? stovėjo 
Viliaus II-jo paminklas. Tik parašas belikęs!... 
Vokiečiams — jis duoda skaudžios atminties.

Bendrai imant miestas visai neišrodo, kad 
būtų Lietuvos miestu, o lietuvių kalbos sunku 
kur.užgirsti. Turgavietėj dar daugiau lietuviškai 
mokama, negu pačiam mieste. Yra net tokių ku
riozų: iškaba pirmiausia parašyta žydiškai, o an
troj eilėj vokiškai... žinoma, laikui bėgant mies
tas sulietuvės, kaip sulietuvėjo Kaunas; bet tam 
reikia nemažiau 10 metų. Dabar, dar kilus tau
tiniam antagonizmui, visai lietuvių. kalba “už- 
trinta.” Karininkai retai į miestą išeina unifor
moje, bet tankiausia velkasi civiliais rūbais. Vo
kiečiai turi paprotį, akis įbedę į mūsų karininkus 
žiūrėti ir įvairiomis pastabomis vaišinti. Kad 
nekelti skandalo ir kad laisviau jaustis, jie mai
no rūbus.

Man Klaipėda patiko, kaipo gražus civilizuo
tas miestas su kultūringais gyventojais, bet ne
patiko tasai vokiškumas- ir susivaržymas etike
tą. žmogus atvykęs su kokia nors valstybine uni- t , ) • 4 , ,.4 ■ •
forma, pasijunti taip, jeigu, sakysime atsirastom 
joje New Yorke. Per smarkiai jaučiasi haka- 
tizmo dvasia. Reiktų, kad amerikiečiai išpirktų 
Klaipėdą ir jokios biznius. Ten daug namų parsi
duoda ir bizniui vieta gera, o broliui amerikie
čiui, įpratusiam prie geros tvarkos ten būtų jau
ku ir toks amerikiečiais Klaipėdos atskiedimas 
išeitų visai valstybei ant naudos.

Kitą dieną nuėjau jūros' švyturio ir uosto 
pažiūrėti. Jūra buvo audringa; nuėjau mūru iki 
švyturio, čia radau būrį žmonių sau maistą iš jū
ros besemiančiu. Ant ilgos žalgos pritaisytas bu- 
čys ir kas penkios minutės žmogus panardęs bučį 
apie mūro masyvus, ištraukia ir... žiūrėk, pus
antro gorčiaus žuvies!... Kiti taip pat toliau van
deny grabalioja ir jau visas laivo galas pripiltas.

Typas žvejų ne vokiškas, veidai lietuviški.
Ilgą laiką jų kalbos suprasti negalėjau, tik 

gerai įsiklausęs nugirdau kuršių tarme. Pavai
šinęs juos tabaku, įsišnekau lietuviškai, ir pasiro
dė, visi vyrai 'lietuviškai, gryna žemaičių tarme 
šneka. Keisti typai! Raumeningi, dideliais, ap
skritais veidais žmonės, žuvę iki kaulų prakvipę, 
tik žiūri į jūrą ir visai monotoniškai traukią

kimas duos tiek ir tiek pelno. Mane paėmė pavy
das jų gyvenimo, — tai laisviausi žmonės, kurie 
nepriklauso jokiam fabrikui, ponui ar valstybei; 
jis dirba ir jaučia, kad niekas iš jo duonos kąsnį 
negali paveržti; niekas ant jo nerėkaus ir jis nie
ko nebijo, nes yra viešpats ant savęs. Jeigu aš tu 
rėčiau galę ir nebūčiau “nusavintas pilietis,” at
eičiau i tą jūrą sau duoną pelnyti. “Po kam kilo
gramą šios žuvies parduodate?” paklausiau. “O, 
ne kilogramais parduodam, bet tokia miera” ir 
parodė rankomis man mieros ilgį, maždaug pusan 
tros pėdos ilgio, pėdą pločio ir tokia mierą par
duodam po 50 lietuviškų centų, žuvis smulki ir 
pasirodo — jąją kiaules šeria. Rusijoj, pamenu, 
pasnikais jąją kariumenę maitindavo

Jūra šiandien per audringa ir gal tik naktį 
bus galima būriniais laivais į jūrą išplaukti.

Jūros pakraštys čielais kaimais žvejų ap
gyventas, kur begaliniai tinklai čielais kilomet
rais iškabinėti. Narnai gražūs, vaikai švarūs ir 
nugaluoti; susitikus sveikinasi kepures kilnoda
mi. Užėjau į vieną namą vandens atsigerti, bu
vau labai mandagiai žvejų sutiktas ir žmonės ne
išleido žuvę nepavaišinę. Žvejai pasirodo lietu
viai — labai širdingi žmones, šilto ir malonaus 
įspūdžio iš pajūrio išsinešiau, nors tai buvo au
dringi ir vieni ir kiti visą dieną mane vedžiojo 
apie tinklus, laivus bei savo “fabrikus” žuvies 
apdirbimo. Man tai buvo nauja ir nematyta. Aš, 
tiesiog, pirma netikėjau, kad taip būtų smagus ir 
naudingas žvejo amatas. Tiesa, jis jūroje pavo
jingas, bet juk ir fabrike yra pavojinga dirbti. 
Galiau pavakary pora žvejų pakėlė būręs ir pasi
kvietė mane pasivažinėti po jūrą. Laivelis prieš 
tas bangas tiesiog plunksna išrodė. Pavažinėjus 
pusvalandį ko neapsirgau jūros liga ir jkai ant 
kranto išlipau, tai kojos iškarto buvo atsisakiu
sios eiti. Mano žvejai juokėsi iš naivaus Kaunie
čio. Pasivaišinęs stikliuku degtinės, persiskyriau 
su savo maloniais žmonėmis — “jūros paukš
čiais”. šiandien sėdžiu ramiam Kaune, o įspūdis 
išneštas iš pajūrio, vis iš omenės neišdįla...

Uoste stovi kėli garlaiviai ir prekės krau
na. Toliau atėjęs didelis garlaivis “Farham” iš 
Londono su anglia, taip pat iškraunamas. To
liau, visas miškas stiebų žvejų būrinių laivų be
laukiančių ramesnės jūros. Visi fabrikai rūksta. 
Toliau už Kuršių jūros pušynuose stovi labai gra
žių namukų. Ten nebuvau. Pravartu vasarą čia 
atvykti ir kokį mėnesį paviešėti. Graži Klaipėda 
su savo jūra ir didelis ,kultū‘ri'riis”če‘n'tfas; nešb- 
lygi/nti su Kaunu!...

Reikia linkėti, kad greičiau Klaipėda susi
gyventų su Kaunu ir pasidarytų neatskiriama se
sutė. Lietuvai daug ko galima iš Kiaipėdięčių pa
simokinti. Ūkis pas juos puikus ir iš Didžiosios 
Lietuvos reiktų kuodaugiausia ten ekskursijų da 
ryti ir nuo klaipėdiečių mokintis, kaip ūkį dirb
ti. kaip kelius taisyti, kaip miestus gražinti. At
važiuoti ir pasimokinti, čia tik bilietas tekainuo
ja, gi šiaip jokie prašymai, leidimai, žyminiai 
mokesniai bei vizos nereikalinga.

Reikia daugiau domesio kreipti į Klaipėdos 
kraštą ir arčiau su juo susilieti.

Paviešėjęs apie savaitę Klaipėdoj, gryžau į 
Kauną kupinas naujų minčių. Išvados nedarau, 
geriau manau skaitytojas pats tedaro išvadą.. 
Gražių yra vietų Lietuvoje’ turint duonutės už
tektinai, smagu čia būtų gyventi, tik vargas su 
ta duonute, kad del jos, pavydo daugiau, negu 
gero, šiuo baigiu savo kelionės įspūdžius.
Kaune, 1924 m. Lapkričio 26 d. ✓
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BROLIŲ TĖVYNĖMS

Saulėn siekio sūkuringo 
Skriskit broliškos tėvynės, — 
Ten, prie aukuro ugningo, 
Jūsų siekiai susipynė.

Ilgi amžiai pavergimo 
Broliams (broliškai nušvito 
Ir saulėtu atgimimu 
Pabučiavo laisvės rytą.

Tad jūruokit laimes klėtin, 
Sūkuringos laisvių minios!
Saulėn siekio sūkuringo 
Skriskit broliai ir tėvynės!

— L. Skabeika

o o o

Paskubėkime atlikti mes šiandieną!
Visi tarp savęs dalinkimės po vieną 
Geriau dirbant vakarėlis mums ateis;
0 rytojus naujus darbus vėl atskleis!..

Kam giedrios dienelės laukti ? 
Lengviau dalgis lyjant traukti!...
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Kas Sugadino Lietuvos Kunigų Vardą?

Rašo Pabudęs Vaidyla

Kaip jau žinom, daugelis Lie
tuvos 'katalikų kunigų eina ne 
savo keliu. Daug didesnė pusė, 
visai nukrypus nuo savo tikro 
kelio, tik labai mažas nuošim
tis eina savo paskirtu keliu. Di
džioji dauguma, vietoje skelbti 
savo užduotų mokslą ir raginti 
žmoniją eiti “Kristaus pėdo
mis,” jie nuo bačkų (o daugiau
sia iš sakyklų) skelbia visą 
party vinį “krikščioniškąjį” pro
gramą, ragina nekęsti visokių 
“cicilikų” ir visų ne jų pakrai
pos žmonių. Patys užmiršta, ką 
Kristus jiems įsakė — “Mylėk 
savo artimą, kaip pats save.” 
Jie šiuos Kristaus žodžius pa
mynė po kojomis, o jų vietoj lie 
pė: “Naikink cicilikus, kaip di
džiausius Lietuvos nepriklauso
mybės priešus.’’ Apakinti tokio 
tamsumo sodiečiai ir “naikina.”

Man pačiam teko patirti ant

savo kailio, nes kartą namiškiai 
užmatę skaitant “Vienybę” (A- 
meri'kos) ir “Lietuvos Ūkinin
ką” seko ant manęs, kad aš 
virtau “bedieviu” ir “socialistu” 
ir aikvoju pinigus. Man, žino
ma, teko tuo laiku laikraščiai 
paslėpti, kad išvengus jų (laik
raščių) “mirties.” Bet per kiek 
laiko sekėsi perkalbėti ir jau 
galėjau šiek tiek laisviau skai
tyti. O kiek esti panašiai atsi
tikę? Tai vis per kunigų “gera- 
dėjystę.”

Dabar kįla klausimas, kas pa
darė kunigus tokiais, kad jie 
vietoje gerų ir pavyzdingų žmo 
nių liko tik kitų niekintojais ir 
turtų mylėtojais (vietoje arti
mo) ? Klausimas svarbus ir į- 
domus. Gal daugeliui teko to
kie klausimai užduoti, bet tin
kamus atsakymus ar gavo, to aš 
negaliu žinoti. Trumpas atsaky-

TEATRO VEIKALAI
Vienybės” Knygynas turi šių teatro veikalų 

kurie pasirodė populiariški:
Balon Kritęs, Sausas Nesikelsi. — Trijų aktų labai 

suprantama ir juokinga komedija .....  35c
Du Bailiu. — Vieno akto komedija, lošia trys vyrai 

ir dvi merginos........................................ 15c
Gyvenimo Verpete. — Penkių veiksmų drama . . 45c 
Dvi Seseri. — Keturių aktų tragiška drama ... 50c 
Grafas Kaimiečio Bernu. — šešių aktų komedija 25c 
Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime. — Trijų veik

smų drama............................................... 35c
Meilė Visų Ligų Gydytoja. — Labai linksma meiliš

ka komedija............................................
Rytų Pilis. — Penkių aktų drama......................
Pavogtas Kūdikis. — Tragedija trijų aktų.......
Tremtinis. — Vieno veiksmo drama....................
Samsonas ir Delila. — Garsi Bibliška meiles drama 
... dvejų aktij  ....... . . .............. -— 50c
Kryžiokas. — Nauja dviejų aktų komedija iš Lietu

vos krikštijimo laikų.............................. 10c
Juozapas ir Zelbora ir Faraono Sapnas. — Dviejų 

aktų bibliška meilės drama.................... 50c
Užkeikta Mergelė. — Keturių aktų drama......... 25c

20c
60C
40c
25c

i
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PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ
Mažiau penkių atviručių nesiunčiame

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

15.
16.

17. Universitetas 
oficleriu grupė 
Prezidento Rūmai

21.
22.
23.
24.

Anykščių 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. Kauno stotis

Kaunas Vasarų
Kauno Soboras nuo Vytauto 
Kalno

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

Merkinės Bažnyčia
Palanga — Birutės koplyčia
Palangos Liurdas
Pažaisliu Vienuolynas

25. Seimo Rūmai
26. Simano Daukanto Kapas
27. Susvės upė
28. Šiaulėnai — tiltas
29. Šiaulėnai — malūnas
30. Šiaulėnų vidurys
31. Šiaulių stotis su lokomotlvais
32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos
33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. Virbalio Gclžkelio stotis
35. Veliuona.
36. Veliuonos Bažnyčia
37. Veliuona — prie upės
38. Vilkijos miestelis
53. Dainos Diena (publika)
54. Lietuvos Ministerial
55. Šimkus ir kiti menininkai

_ 56. Meno mokykla
58. Grinkiškis

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

I

mas, rodos, lieka toks, kad ku
nigai dėlto liko turto mylėto
jais, kad didžioji dauguma ne 
iš savo noro, nė idėjos vedami 
stojo kunigų luoman, bet prie
vartos verčiami.

Man teko labai gerai ištirti 
dvejų kunigų gyvenimas, skirti
nas nuo vienas antro.

Vienas ‘kunigas buvo žiauraus 
būdo, su žmonėmis apsieidavo 
kaip su gyvuliais. Už šliūbą, 
krikštą ir palaidojimą ėmė savo 
nuskirtą mokesnį. Kuomet kok
sai neturtėlis negalėdavo sumo
kėti, tai negalėdavo nei krikšty
ti vaikų nei kitokių bažnyčios 
apeigų gauti, kol pristatyti skii‘ 
to mokesnio negalėjo. Iš saky
klos keikdavo visus “cicilikus” 
ir kitą. Bažnyčioj, pamatęs ant 
vieno kelio klūpant ar stovint, 
priėjęs tokius varydavo laukan 
ir keikdavo bažnyčioje. Užėjus 
bolševikams, jisai susirinkęs sa
vo turtą slapstėsi, bijodamas, 
kad jo turto negalėtų atimti. Už 
ėjus lietuvių valdžiai, virto pir
muoju agitatorium “krikščio
nių” ir įdavinėjo visus policijai, 
kad tie ir tie buvę komunistais,
— nors daugelis visai nekaltai 
turėjo nukentėti. Kaip paskiau 
sužinojau jo biografiją, jisai 'bu 
vo tėvų priverstas stoti į semi
nariją. Todėl be pašaukimo pa
stojęs pats save susiteršė ir 'ku
nigų luomą pagadino.

Antras buvo visai kitoks. Ne
buvo pas jį mokesnio nustatyto, 
bet imdavo kas kiek duodavo,
— o neturtėliams ir visai* dykai 
atlikdavo ir dar juos sušelpda
vo. Laike didžiojo karo, kuo
met daugelis iš fronto žmonių 
eidavo pašalpos rinkdami, tai 
jisai įtaisė valgyklą ir maitino 
visus, kurie tiktai atsilankyda
vo ir nė vieno nesušelpęs neap-

I leido. Iš sakyklos nekeikdavo 
i nei “bedievių” nei kitų. Užėjus 
bolševikams, jisai nebėgo ir li
ko klebonijoje. Tiems užėmus 
ją, jis įbuvo priverstas apsigy
venti visai neturte, nes neturė
jo nei drabužių nei maisto. Per
šalęs" žiemos metu, ligonius 'be
lankydamas, mirė ir jo turto at
rado tik 50 ostmarkių! Dauge
lis kunigų užtai jo nekentė.

Iš šių dviejų paminėtų pa
vyzdžių galima spręsti, kad vi
si, kurie tik prievarta kunigais 
stoja, nebus dorais ganytojais; 
o tik tie bus geri, kurie idėjos 
vedami stojo kunigystėn. Jie 
bus kitokį.

Tą prievarta ir padarė tokius 
kunigus. O kol Lietuvoje vieš
pataus šis luomas, mes nieko 
gero valstybei nematysim.

Tik ateinanti kunigų karta, 
gal bus kitokia; nes jau dau
guma važiuoja seminarijon ne

prievartos vedami, o idėjos. Su 
laiku, gal jie pataisys kunigų 
luomą, taip žemai šiandien sto
vintį.

Laikraštininko Užrašai
Apie laikraščius, rašytojus ir 

skaitytojus 
(Feljetonas)

(Bešališki paklausimai į suin 
teresūotus atsakymus).

ir

Sš Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo S8S
ČIA TALPINAMA BLNIOS 18 AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUBŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUI, BALIUS, PRAKALBAS IR ABBLN4 JUDfiJIMĄ

SO. BOSTON, MASS.
Garmaus—šliakio Byla

61.
63.
64.
66.
69.
71.

76.
78.
79.
80.

83.
84.
86.
89.
91.

Grinkiškio Bažnyčia
Pašušvės Bažnyčia
Baptai
Baptų Bažnyčia
Dainos Dieno (chorai)
Dotnavos bažnyčia

72. Bulbiakasis
Ukmergė (upė)
Ukmergės bažnyčia
Raguvos bažnyčia
Raguva

81. Taujėnų bažnyčia
Seirijai
Alvito bažnyčia
Mariampolės bažnyčia
Žeimių bažnyčia
Mariampolės Gimnazija

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

101. Taujėnai
102. Panevėžio rinkoj kermošius
104. Ukmergė
107. Virbaly škaplleminkai
109. Prienų bažnyčia
110. Prienai
111. Vilkaviškis
113. Joniškio Rinka
114. Joniškio bažnyčia
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas
119. Alvitas (ežeras)
120. Krosnos bažnyčia
121. Saulės Mokykla Kaune
122. Vilkaviškio bažnyčia
123. Seirijų gatvė
124. Mariampolės Rinka
127. Šventežeris
128.
160.
165.

171.
180.

Studentai Lazdijų rinkoje 
Kauno Geležinis Tiltas 
Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Orlaivininkai.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N
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Tiefius-trunipa# kelias per Rotter
dam į ir iš visų dalių 
LIETUVOS

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

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

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New York__

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SUNOS

Patyrę, Lalsnluoti Grajjorlal Ir 
Balsamuotojai

I Parsamdome automobilius viso
kiems reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca St.,
I To}. Plaza 1350 Baltimore, Md.

Kas yra laikraštis?
Laikraštis yra pigiausia ir 

populiariškiausia medžiaga vi
sokiai makulatūrai.

Makulatūra yra poperius vi
sokiam sutepimui.

Visaip suteptas poperius yra 
laikraštis.

Kokie yra laikraščiai?
Laikraščiai yra tokie, kokie 

jų redaktoriai, o redaktoriai to 
kie, kokie jų bentdradarbiai-ra- 
šytojai, šie tokie, kakie yra skai 
tytojai.

Tauta verta savo valdžios, 
minia — savo vadų, skaitytojai 
— savo laikraščių.

Antraip — laikraščiai' verti 
savo skaitytojų.

Jei laikraščiai niekam verti, 
kaip skaitytojai?

Laikraštis yra visuomenei ka 
sdieninis maistas.

Visuomenė yra laikraščiui ka 
sdieninis maistas.

Laikraštis ir visuomenė vie
nas kitu minta.

Išvada: kas skaito-rašo — 
duonos neprašo.

Ne visi dvasia minta.
O rašytojai?
Ne viena duona žmogus gy

vena. '■
Duodi duonos — duok ir pei

li- ..... .  ’
Priežodis: ‘alkanas duona grai 

bsto.
Moralė: geras rašytojas vi

suomet alkanhs.
Geras skaitytojas niekuomet 

neprisotinamas.
O geras laikraštis?
— N laikraštis’ yra ”X‘ riusi- 

lengvinimo vieta — tarė profe
sorius Voldemaras.

Algebros uždavinys.
Reikalinga surasti ieškomasis 

kurs tą vietą iškoptų.
o — n: (—X) — (—X):n:0 
Niekas.
Kas gi tad laikraščius skai

to?
Visi klausia, bet niekas neat

sako.
Kam gi tad rašo?
Daug klausia bet mžaa atsa

ko.
Kągi ten rašo?
Niekas -neklausia, o visi at

sako.
' Kas daryti, kad sveiki būtu
me, ilgai gyventume ir laik
raščiams skaitytojų 'būtų?

Kad sveiku būti, reikia būti 
sveiku; kad ilgai gyventi, reikia 
turėti ilgas gyvenimas; laik 
raščius skaitytų, reikia skaityto 
jų.

Pasigaminti.
Statistikos patikrinta: prieau 

glis už mirimą našesnis.
Kiekvienas miręs rašytojas 

privalo palikti skaitytoją.
I O kai rašytojai išmirs?

Jie jau yra mirę: jų darbas 
neturi sielos.

Kas turi sielą — yra gyva, 
o kas yra gyva — prigįja.

Mūsų laikraščiai neprigįja: 
jie be sielos.

Pertraukus rysius su gyveni
mu, su juo persiskirta ■♦siela ir 
tuširuojasi ligi visiškai nebėra 
matyti nei justi.

Ji pasikelia su garniais.
Kūnas pasilieka: jį galima at

rasti redakcijoj.
Sekretoriaus — visuomet, re

daktoriaus — kai kada, o vyriau 
siojo šefo — niekuomet.

Jis yra laikraščio dvasia. O 
dvasia juk nesivaidena.

Kl. žinios.

Pirkite “Vienybės” 
gerus! Vienas seras — 

10 dolariu.

Ilgai lauktoji byla, kurią kei
kūnas kun. Garmus užvedė prieš 
Sandarą, antru kartu prasidė
jo vasario 11 d., 2:45 vai. po 
pietų, Bostono augštajam teis
me (Superior Court), Room 203, 
prieš teisėją Broadhurst ir pri- 
saikintus teisėjus (Jury). By
los numeris 278.

Pirmiausiai pašaukta kun. 
Taškūnas, iš Norwood, Mass., 
kaipo straipsnio vertėjas. Jis, 
kaip pereitą sykį taip ir dabar, 
įsispyręs liudija, kad jo verti
mas yra teisingas ir kad žo
dis “davatka” anglų kalboje rei 
škia “old bigoted woman;” kad 
žodis “liurbis” reiškia “imbe
cile”, kurį atgal lietuvių ka'lbon 
išvertus randame: “silpnapro
tis;” kad žodis “gyveno,” an
glų kalboje reiškiąs “cohabit,” 
kurį atgal lietuvių kalbon iš
vertus randame “sugyveno.”

Kadangi tame vertime pasiro
do kunigo aiški melagystė, tai 
Sandaros advokatas Assa S. Al
len prispyrė tą tėvelį, kad jis 
dokumentaliai įrodytų, (kur yra 
pamatas tuos žodžius taip ver
sti.

Antroje teismo sesijoj, vasa
rio 12 d. klerikalai žinojo, kad 
kun. Taškūną pabaigus kaman
tinėti, paims “auksaburnį” Gar
mų, kuris nežino anglų kalbos ir 
reikės gauti vertėją, tai klerika
lai atsivedė vyčių vaiską, kad 
laimėti kovą ir apsisaugojus 
nuo bedievio vertėjo, kad jis vėl 
nespavėdotų Garmų.

Visų pirmiausiai paima klau
sinėti kun. Taškūną. Kadangi 

•Sandaros” advokatas jau • gerai 
susipažinęs su tuo straipsniu 
ir jo prasme, tai verčia kun. 
Taškūną įrodyti vertimo teisin
gumą. Jis reikalauja, kad kun. 
pasakytų, iš kur jis ėmė tą pra
smę, kad vertime panaudoti to
kius žodžius ir tikrinti, kad jie 
yra teisingi? Kunigas Taškūnas 
nesusigraibo ir rasit pajutęs 
sunkumą ant sąžinės, kad ne
teisingai kalba, daro prileidimą, 
kad į tų žodžių vietą, galima 
esą prileisti ir tuos, kurie San
daros vertime yra. Tada San
daros advokatas griežtai pa
reiškia, kad jis tik tada sutiks 
ant tų žodžių teisingumo, jei 
kun. Taškūnas priduos Teismui 
bent kokį Lietuvių-Anglų kal
boje žodyną, kuriame bus pri- 
leistina, kad tie žodžiai tinka
mi. Kun. Taškūnas pareiškia, 
kad tokio žodyno jis pristatyti 
negali.

Po kun. Taškūno, eina kaipo 
liudininkai, visas būrys vaikėzų 
vyčių; nors jų kai-kurie vos tik 
gali liežuvį apversti lietuviškus 
žodžius tardami, liudija, kad 
jie gerai “žiną” lietuvių kalbą, 
vertimas esąs teisingas. 
Kai-kurie iš jų pasisakė, kad jie 
buvę ir Lietuvoje, pertaigi žiną 
ir lietuvių kalbą. Sandaros ad
vokatas, matydamas, kad tie 
vaikėzai liudija ne iš žinojimo, 
bet iš įmokinimo, jis jų pradė
jo klausti, koki tų žodžių yra ša 
knis, iš kur jie paeina ir kaip 
linksniuojasi. Tada vaikėzai, vie 
nas po kitam, žiopso ir nežino 
ką sakyti. Paskui jie liko pri
spirti ir turėjo pasakyti, kad 
vertimą buvo galima padaryti ir 
kitaip tariant tuos žodžius.

Pašaukus kun. Garmų, reikia 
statyti ir vertėją. Klerikalai, 
matyt, buvusio vertėjo yra la
bai išsigandę ir prieš jį su visu 
vyčių vaisku užprotestavo. Iš 
savo pusės pastatė tūlą Pau- 
liukonį, kuris yra jaunas vaikė
zas ir daug lietuviškų žodžių ne
supranta. Pradėjus Garmų klau 
sinėti, jis pradėjo viso to gin
tis, ką yra pasakęs pereitam

kvotime. Taipgi jis griežtai už
sigina, kad jis nei vienose sa
vo prakalbose neminėjęs kar
tuvių. Sandaros advokatas Gar
mui pastebi, jog jis yra prisi
pažinęs, kad minėjo pereitame 
teismo kvotime, o dabar ginasi. 
Garmus ant. to teisinasi ir ver
čia visą kaltę ant buvusio ver
tėjo, ibū'k vertėjas neteisingai 
klausimus jam išvertęs, tai jis 
gal klaidingai atsakęs. Proku
roras Keyro, taipgi nori įsimai
šyti ir uždrausti Sandaros ad
vokatui priminti pereito teismo 
kvotimus ir pagelbėti kunigui 
Garmui tą kaltę suversti ant 
buvusio vertėjo. Tame reikale 
įsimaišo Teisėjas ir pastebi pro 
kurorui Keyro, kad Sandaros ad 
vokalas turi pilną teisę priminti 
pereito kvotimo Garmaus atsar 
kymus ir pastebi, kad buvęs 
vertėjas nebuvo pastatytas San
daros, bet buvo Valstijos ir jis 
turėjo būti geras.

Pašaukiama liudyti Kneižiu- 
kas, kuris taipgi liudija, kad 
kun. Taš'kūno vertimas yra ge
ras. Pašaukiama liudyti “Dar
bininko” štabo narys ir jų par
tijos sekretorius, kurį jie va
dina “advokatu” — Daužvar- 
dis. šis irgi ginčina. kad verti
mas yra geras. Tada Sandaros 
advokatas jo klausia, kodėl jie 
žodį “liurbis” vadina “imbe
cile,” kas lietuvių kalboje reiš
kia “silpnaprotis?” Jis ant to 
atsako, kad jis tą žodį kitaip iš 
versti negali dėlto, jog “liurbis” 
jo supratimu, esąs “good for 
nothing.” Salėje kįla skandališ- 
kas juokas.

Tai tiek ką turiu pastebėti, 
apie klerikalų liudininkus. Nuo 
savęs turiu pastebėti Amerikos 
lietuvių visuomenei, kad Gar
mus gynėsi, jog jis neminėjo 
kartuvių savo prakalbose ir kad 
jis au/kų nerinkęs ir renkant 
aukas nėra paėmęs į savo ran
ką. Kuriose kolonijose buvo Gar 
maus prakalbos, visuomenė ge
rai žino, ką Garmus kalbėjo ir 
kaip elgėsi; tad ta visuomenė 
ir lai būna liudininkė, ar šis 
dvasiškas tėvelis po priesaika 
teisybę sako, ar meluoja. Taip
gi turiu pastebėti, kad kun. Ta
škūnas, kada buvo paliuosuotas 
nuo liudininko suolo, atbėgęs pa 
lei kunigą Garmų, pakratė abi 
rankas ir ploščių pasigriebęs, iš 
dūmė iš teismo sales. Taip at
rodo, kad jis savo gyvenime 
daugiau tokių “vertimų” neda
rys.

Vėliau pranešiu apie tolimes
nę teismo eigą ir į kokią des
peraciją klerikalus įvarė San
daros liudininkai. Koresp.

ikad dailės srityje tarpe lietu
vių, pirmą vietą Amerikoj uži
ma “Operetės Draugija”.

Daug apie tai nenoriu kalbė
ti; rodos nereikės ilgai laukti, 
— ne tik aš vienas, bet visi 
Philadelphijos lietuviai galėsim 
spręsti apie minėtą dr-ją, kuo
met ji atsilankys pas mus su 
vaidinimu. Operetės Dr-ja, PhL 
ladelphijoj pastatys scenoje ope 
,retę “Vaikas ar Mergaitė?” Ro
dos tai bus nedėlioj 22 d. Va
sario. Vaidinimas bus $v. Kazi
miero Par. Svetainėj.

Philadelphiečiai, nepraleiski- 
me progos, pamatykime ką tas 
viskas reiškia, — “Vaikas ar 
Mergaitė?” Dailės Mylėtojas

NEW BRITAIN, CONN. 
L. N. Varpo Draugijos 

Koncertas

PHILADELPHIA, PA.

Šiame istoriškame mieste lie
tuvių veikimas lyg ir apsnūdęs; 
tikros priežasties tam nesima
to. Kitų miestų lietuvių tan
kiai matosi nusiskundimai, kad 
nėra tinkamų svetainių lietu
vių pramogoms. Pas mus s vėtai 
nių nestoka, — mes turim ne 
vieną, bet kėlės gražias sve
taines; bet tokio veikimo, kaip 
rodos turėtų būti, nėra. Pas 
mus tankiausia parengimai, ka
da kitų kolonijų lietuviai at
vyksta, ar tai su koncertais, 
arba šiaip su kokiais veikalais.

Dabar Philadelphiečiai ir vėl 
turėsim vieną (gal vieną iš gra
žiausių pramogų), — tai bus 
atsilankymas Brooklyno Lietu
vių Operetės Draugijos, su per
statymu operetės “Vaikas ar 
Mergaitė.”
' Kiek teko patirti iš laikraščių 
ir pasikalbėjimų, kurie matė 
šios operetės draugijos persta
tymus, visi sako, kad “Operetės 
Draugijai” nėra lygios kitos 
tokios dr-jos Amerikoj, t. y.,

Po ilgo rengimosi galų gale 
Varpo draugija surengė koncer
tą, kuris įvyko Vasario 8 d. Lie
tuvių Svetainėje.

Didžiausią dalį programo iš
pildė Varpo Choras, vadovau
jamas prof. H. Sijolender. Be 
choro dainavo solistė Menkeliū- 
niūtė-Janušienė iš New York;— 
dvi vietinės solistės — B. Bur- 
nickiūtė ir S. Matuliūtė ir du 
vietiniai solistai, A. Petrauskas 
ir J. Maksimavičius. — Beto 
dar dainavo kvartetas: J. Mak
simavičius, B. Griškevičius, J. 
Kučkelis ir V. Janauskas. Mer
ginų ir vyrų chorai dainavo at
skirai

Publikos buvo prisirinkę ga
na daug. Apie dainavimą gali
ma pasakyti tas — Bendras cho 
ras dainavo gerai ir publika bu
vo užganėdinta. Apie solistę 
Menkeliūniūtę nėra kas sakyti, 
nes ji žavėjo publiką ir buvo 
iššaukiama dainuoti net po ke
letą sykių. Bumeckiūtė ir Ma
tuliūtė padainavo gana įgražiai; 
nes turi malonius balselius; jos 
visos dainavo soprano. Petraus
kas su Maksimavičium barito
nai sudainavo vidutiniškai.

Kvartetas sudainavo pusėti
nai gerai. Merginų choras irgi 
sudainavo gražiai, žodžiu sa
kant, visam koncerte nebuvo 
(peiktinų pusių. Gal tik vyrų 
choras šiuo kartu kaž-kas silp
nai pasirodė.

Dar prie progos turiu pasa
kyti, 'kad “Varpo Draugiją” vie 
ton buvusio Choro vedėjo H. 
Sijolender (švedo) gavo naują 
chorvedį lietuvį, visiems new- 
britainiečiams gerai žinomą Pet 
rą Bružauską iš Hartford, Conn 
kuris atpirko dalį čeverykų biz 
nio nuo J. Luko, 405 Main St., 
ir tuojaus persikelia gyventi į 
New Britainą. Jis yra energin
gas vyras ir gabus chorvedys. 
Keletas metų atgal jis vadova
vo Varpo chorą, bet paskutiniu 
laiku buvo Hartforde už vargo 
nininką. Dabar, jam grįžus, ti
kimasi, (kad Varpo choras vėl 
pakils augštan laipsnin; nes jė
gų pakanka, tik nebuvo kam va * 
dovauti.

Tad prie darbo, varpiečiai, vi
si kaip vienas! Korespondentas

WESTVILLE, ILL.

Pasiskubino į dangų

Antanas Juraška, prisiklau
sęs kunigo pasakojimų apie 
gražumą gyvenimo danguje, pa 
siskolinęs šautuvą nusišovė, nes 
apart to dar buvo ir menkos 
sveikatos; Bet kunigas atsisakė 
duoti jam ceremonijų, be kurių 
į dangų, sakoma, negalima pa
pulti.

Savo gražų skatikų, 
Nelaikyk jį už dykų: 
Duok jam pelnų-gerovų — 
Dėk į mūsų Bendrovę.

Būras 110.00.
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BIZNIO GEROVEI
Kadangi Lietuvos atstovybė 

visai nesirūpina bizniu ir Lie
tuvos reikalais, todėl mes šven- 
takuipriai per savo Ambasado
rių Amerikoj įkuriame pelningą 
Korporaciją del gero investmen 
to.

Didžiausia Korporacija kada 
kokia buvo, bet ir didžiausias 
Kačių Skūru-Futrų Korporacija 

(Atsišaukimas stačias)
žinodami, kad Tamista visa

da užinteresuotas ir visada ga
tavi įdėti kapitalą į gerą biz
nio propoziciją, todėl mes turi
me progos perstatyti jums biz
nį kuris išrodo mums tikrai ste
buklingas ir kuris be abejonės 
jumis gyvai užinteresuos ir grįž 
tančia pasta parašysite mums, 
kiek jūs norite užsirašyti šėrų, 
prie sutvėrimo šios Korporaci
jos. Užduočia šios Korporaci
jos yra operuoti didelį Kačių 
Skūru ten ar netoli Golden, Co
lorado, kur žemė tam tikslui 
gali būt nupirkta visai pigiai.

Pradžioje mes turime surin
kti, pavyzdin, apie šimtą Tūk
stančių' (100,000) kačių. Kiek
viena 'katė atves vidutiniškai

dvyliką katukų per metus. Už 
vieną skūrą gausime vidutiniš
kai po 10 centų, t. y. už' baltą, 
o už čystą juodą po 75c. Tas 
duos mums apie dvyliką milijo
nu (12,000,000) skūrų į me
tus; parduodant vidutiniškai po 
30;:. skūrdlę, gausime įeigos 
apie Dešimts Tūkstančių ($10,- 
000) j dieną.

Vienas vyras gali nulupti pen 
kesdešimts (50) kačių į dieną, 
po du dolariu ($2.00) ant die
nos. Reikalinga bus apie šimtą 
(100) vyrų operuoti Skyrių, ir 
dėlto visgi gryno pelno liks apie 
Dvidešimts Tūkstančių aštuonis

i šimtus $20,800) ant dienos. Mes 
gersime kates žiurkėmis ir už- 
vesime žiu ilki ų ganyklą šalę ka- 
tinyčios. žiurkės dauginasi ke
turis kartus greičiau negu ka
tės. Ir jeigu mes pradėsime žiur 
kinyčią su vienu milijonu žiur
kių, tuomet mes turėsime 
turias žiurkes ant dienos 
kiekvienos katės, kas yra 
tektinai.

Dabar mes šersime žiurkes 
dvėsiena kačių, nuo kurių nu
lupome skūras, duodami kiekvie 
nai žiurkei 'ketvirtą dalį katės. 
Dabar tas bus matoma, kad tas 
biznis dirbsis automatiškai per
dėm. Katės maitysis žiurkėmis, 
o žiurkės maitysis katėmis, ir 
mes gausime skūras.

Laukiame Jūsų greito atsa’ky 
mo, pasitikėdami, kad Jūs ap- 
ver.tinsit šitą progą praturtėt 
Jums greitai. Skubinkite, nes šė 
rų skaičius yra aprubežiuotas.

šventakuprių Partijos Amba-

Adresas: 
joj.

------------------- 1!
ŽINIOS Iš ROMUVOS

Kaunas. (Gelžkeliams darbo 
stoka). Paaiškėjo, kad gelžke
liams darbo pristigo, todėl kas 
antrą dieną keičiama tvarkraš- 
čiai (ką mes sakom Amerikoje 
“time-tables”). Iki naujų metų, 
mes tikimės, dar bent dvyliką 
kartų gėlžkelių tvarkraštį 
skubs pakeisti.

—o—
Vėl ten pat. (Įsakymas 

tomobilistams). Patyrėme,
atatinkamose Įstaigose rengia
ma naujas įsakymas automobi
liams. šiuo naujuoju įsakymu 
einant, visi Kauno ir apylinkės 
automobiliai turėsią
prisisegti apačioje, kad 
žinotas pėsčias keleivis 
lengvai jį patėmyti.

Muš-

dais. Galima esą ir mušti.
Jau įvyko konferencijos šiuo

se miestuose:
Chicagoj: nutarta 

kit bedievius!
Bostone: nutarta — Muškit 

bedievius!!
New Yoi'ke: nutarta — Muš

kit bedievius!!!
Mušti esą galima

kišenių, per pilvą ir

12. Kad burdingbosiui išva
žiavus, misis bis'kį geriau apsi
valytų.

13. Kad misis nusimaudytų 
nors prieš didžiąsias šventes.

SU-

au- 
jog

numerius 
perva- 
galėtų

’j Apsaugok Ivelkatą

Profilaktaa vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

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

Visose aptiękose ar 
San-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymų

PUBLfiB 
URDEG1-

MAJi

5

Severo Kalendorių 1925 metams gaunamo visur aptiekose, ar nuo
W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, IOWA

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant

SEVERA’S COUGH BALSAM 
v I 1 r ’ . ■ *

Laikyk ji po ranka. - Kama 25c ir 50 centai.

Šėvera’s Cold and Grip Tablets į
sulaiką persišaldymą nedodant jam išsivystyti. Kaina 30 centai pas aptieką K 

g

Automobilių

sų mokyklą. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEWu • ■ ■
228 — 2nd Avcnuo,

’mp.

visaip: per 
tt.
Davatka.

Juokis, kad ir nenori

kė
dei 
už-

Iš MUSŲ PŪDYMŲ
Brooklynas. — Pas mus vis 

atsiranda eretikų. Apvaikščio
jant Vasario 16-tą irgi buvo 
dvi herezijos (jau neskaitant 
Šventakuprių). Vieni savo ap- 
vaikščiojime džiaugėsi, kad Lie 
tuvos kunigėlių politika esanti 
pavyzdingiausi pasauly, kiti 
savo apvaikščiojime ją peikė 
už Vilniaus atidavimą lenkams. 
Ir supaisyk to mūsų Brooklyno!

Iclius.

Užliejant kirminą
— Ko šnypšti, kaip žaltys iš 

samanų išlindęs ?
— Uždaryk, boba, savo ar

moniką ?
— Tai tu mane tik tiek temo

ki šėnavoti! Tu...
— Nepyk, ančiuk. Išmeski

me dar po vieną...
— Nenoriu. Užtenka man.
— Saulė medžio neaplenkia...
— Na tai cingulingu!
— Strazdu brazdu I

NAUJAS POETAS
Uvažojamas Tarkos klebonėli!

Lockavai prašau pranešti iš 
ambonis savo pavapi joninis, kad 
aš galiu būti tamstų parapijoje 
giedorium, ir sykiu didžiausiu 
poetu, kuomi tamstos parapija 
įgys įgarbę, turėdama tokį slau- 
ną žmogų. Aš esu nebykas, bet 
poetas iš Akademijos “Keturių 

ir rašau eiles taip pui- 
id net lūpos nukamba

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

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS 
garantuojame Jaisnj ir diplomą •— Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nodėliomisatdara

vai. po pietų. Klesoa dienomis ir vakarais.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampas 14 gatvės) New York City

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome visas aštrias, Ironiškas VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarkit su DR. ZINS, Specialistu, 25 motų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbučio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga nr ilgai kenčiate, AS GA* 
LTU PAGELBSTI.

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

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

X-Ray, Urojos ir kraujo analyzū su Was- 
sermano tyrimu ir mikroskopo ekzaminaci- 
ja. Tikras

Oister, Mas! Nesenai buvo 
pas mus saulės užtemimas, o 
dabar pasigedome, kad ir viena 
žvaigždutė užtemo. Visi taip 
džiaugdavomės: Oisterio žvaigž- 

,-dutė, žvaigždytė, žvaigždelytė, 
o dabar — šmurkš ir užsileido' 
už kokio mėnulio. Ar dar užte
kės ji kada Kasbek.

Argi ne pikta?
— Dabar, mano sūnau, — 

kalbėjo rimtas tėvas po lengvos 
egzekucijos į savo sūnų, — pa
sakyk man, už ką aš tave ban
džiau ?

—Taigi mat, ir aš taip sa
kau, — bamtelėjo berniokas už
sirūstinęs, — pirmiausiai tamis 
ta mane plieki, kad net kailis 
dulka 
nai u:

Vejų’ 
kini, 
nuo verkimo, o širdis sutinsta 
nuo gailesčio.

Štai ir paduodu vienas iš gra
žiausių eilių:

Prieš suibatą, prieš nedėlią 
Atsivedė karvė telią.
Tas teliukas visas žalias, 
Uodegytės baltas galas.
Na, ar nepuikios? Tiktų rau- 

donkelniams Rymnlii. O giedant 
prie cerkutūs labai gražu. Pa
mėginkit. Tarko skiaušinis

Žmonija jau senai skaito rau
doną spalvą ženklu pavojaus ir 
vartoja tą spalvą visur kur tik 
reikia pažymėti pavojingą vie
tą. Nacionalis Saikų Biūras Wa
shingtone, mokslo keliu, įrodė 
kodėl taip yra.

Pasirodo, kad iš visų spalvų 
raudona aiškiausia matoma iš 
toliausių vietų. Ją žmogaus akis 
gali lengviau atskirti, negu bile 
kitą spalvą. Po raudonos seka 
žalia, o mėlyna stovi trečia. Ta
po įrodyta, kad raudonas žibu- 
ris, degantis su šviesa 75 žva
kių, gali būti lengvai pažįsta-

kad būti atskirta, turi degti su 
250 žvakių šviesa, gėltona su 
750 žvakių, o mėlyna 1,000.

Todėl Biūras pataria visur 
vartoti tik raudoną, žalią ir mė
lyną spalvas kelių signalam^, 
ant grtž'kelių ir' kitur.
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P1XMAS LIETUVY# 
OhiropraktlkM-Gydytojaa

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 

Nedalioms ir šventadieniais:
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Auksinis Kontestas
$600.00 Dovanų!------$600.00 Dovanų

ji

o paskui pats nebeži-

CHICAGO, ILL.
atsibuvo susipratusių

Vienas Miestas. — Pas mus 
nesenai įvyko labai patriotingas 
dalykas. Kaip viename koncerte 
choras uždainavo: “Kelkis lietu
vy!”, taip vienas užpakalinis 
choristas — pokš! ir parvirto. 
Jo būta labai “pavargusio.”

Mamos Duktė.

MUSU DIDŽIOJO ANTANO 
MARŠRUTAS

110 E.
(tarpo
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

NedSliomis: 9 iki 4 po pietų

atspėjimas ir gydymai.
' M.

DR. ZINS
16th St., New York City 
4th Ave. ir Irving Place)

(Jo adjutanto pranešimas iš ke
lionės po pragarą) 

(Užbaiga)
— Man parodykit baisybes, 
Pragaro didžias tamsybes, — 
Veskit patys, nes tuojaus — 
Kryžium kirsiu, nes... bijaus.
Vedė mane šėtonėliai, 
Vokietukai bernužėliai;
Rodė pragaro dausas, 
Jojo paslaptis visas.

Mačiau kunigus klebonus, 
Davatkas, buržujus, ponus;
Jie jie maudės smaloje, 
Smirdančioje dervoje.

Aš paklausiau: “Na, kaip 
nas?”

Tuoj pasveikino mane
Smalos ir dervos tvane.

Sako: nieko sau, nebloga, — 
Nešu pavogtąjį stogą;
Duoda maisto — ko daugiau?
Dabar bado nebijau.
Toliau, kipšai, net putoti, 
Bando ant davatkų joti;
Jos neduodąs, muša juos, — 
Lyg mus vyrai atlaiduos.

O pažįstamų — galybės!
Nuo elgetos lig ponybės., 
Mitingą tuoj sušaukė, 
Mane “draugu” apšaukė.
Tai Liuciipierius išgirdęs,
Ir ant manęs, mat, įširdęs, 
Kai suriko: “pla-pa-pau!” 
Aš ėmiau ir apalpau.

Prierašas. — Kai nuo apal
pimo atsigaivelėsiu, pranešiu 
savo ištikimiesiamą viską, ką 
toliau matysiu. Jūsų Didysai

Čion 
burdingierių susivienijimo susi
rinkimas ir prie progos paduo
du čion svarbesnes rezoliucijas:.

1. Kad gaspadinės nevirtų de
šras drauge su skalbiniais.

2. Kad senom sunešiotom pan- 
Čekom nešluostytų torielkas.

3. Kad sąšlavas sušlavę iš
neštų, o nesušluotų po lova.

4. Kad Nedėlioj virto šolde- 
rio nedarytų Ketverge kotlietų.

5. Kad munšainą nevarytų iš 
skutenų.

6. Kurios verda munšainą, 
kad jų burdingieriai būtų inšiū- 
ryti.

7. Kad nešiūrytiem burdin- 
gieriam neduotų Nedėlios rytą 
rytmetinės šiltos.

8. Kad munšainas būtų nors 
dusyk varytas. '

9. Kad blakes atpratintų nuo 
lovų, o jeigu negalima, tai už
veistų tarakonų.

.10. Kad drapanos apatinės 
būtu skalbiamos nors ant di-
- - T

džiųjų švenčių.
11. Kad burdinglbosis iš važia-

Nuolatos, nors Ir lėtai 
“Vienybė” progresuoja 
Vientaučius informuoja.

haPAuHARRIMan^

YORKO Į 
IR ATGAL

IŠ NEW
KAUNĄ

(Pridedant Taksą) Js* W
f

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

LAIVAKORTĖS 
NUPIGINTA KAINA

JOINT SERVICE ::

Ncpiliočini grįžtanti bėgy mo
tu nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietą, tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vio 
tos agentą arba į

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

ei-
Ranka Ranką 

Mazgoja
Mos lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštį-literatūriį ir Lietuvių 
Tau^l Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietojo kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
kų. pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai gori, 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 
gėrę Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit Ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubnose ir draugysčių salėse, -- 
po vardu rankoms padarytą

OSVALDAS KIBURIS
yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanius valgius, 
užkslidžios Lr draugišką užėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

OSVALDĄ KIBŲRI
8SS GLENMORE AVENUE, 

.(East Now York)
BROOKLYN, N. T.

, Tol. Cypress 3980

KONFERENCIJOS
Įsakymu Tėvo Juodojo iš 

Karšto Apatinio Dangaus yra 
šaukiamos ilgos ir smarkios 
konferencijos, kuriose daroma 
planai prieš visus bedievius. 
Karas prieš bedievius bus ve
damas nejuokais, kaip tą grei
tai patys bedieviai galės ant 
savęs patirti.

Sulyg įsakymų Tėvo Juodojo, 
esą pavelyta bedieviui kovoti 
juodąja spauda, juodaisiais dar

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

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

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresu:

and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuvė 
DIVISION AVENUE 

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

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

*31

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

į « I b i X l '■ 1 ‘ £■
APART DOVANŲ BUS ATLYGINIMAS

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

TeMYKITE SKELBIMUS, SKAITYKIT “SANDARĄ

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

327 E St
SANDARA

So. Boston, Mass,
' ' ’''U ' ' ' ' ' ' * *'' r ? ' A » :: .

NAMAI — MAŽOS ŪKĖS
" U"1 >............

Vienos arba dviejų šeimynų namai ir 5,000 kv. pūdų žemės del dar
žovių ir vištų, galite tuojaus būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
namo arba ūkės, mokėsitp pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokate rchdą. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
vekariai, krautuvės ir visokių dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau
čių dirbtuvės į kurią reikalaujama 50 šeimynų del nuolatinio darbo. 
Oras sveikas, apielinkė labai graži. Pasinaudokit šia proga, atvažiuokite 
greit, arba rašykit laišką del platesnių informacijų. Lincoln Company 
Builders, 206 Broadway, Room 244, Now York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Nedėliomis iki 1 valandai. (30

I
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DiOELE PERMAINA PO 10 METO PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

‘ • •
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 

furnišei vėliausios mados, tik ką iš dirbtuvių 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 

GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Į

f*
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

TAUFB DRIGOS lit BEDFORD AVENUES.
Pristatėm į visas New Yorko ir Brooklyno apylinkes Dykai ir Baugiai

■ - ' • ■ ■; '' " '. .

:tyox>:o-o.o:Q:o:o:o:o:o:o:o:oxj;o;o:o:ox>To:o:o;oloxgo£>loloi ;o?Xo.Wq;q:o^'0:qIo1oioIo: įo;o:<^>icž

Telephone 7867 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka sekančias darbus: ttbalsamsoja Ir laldeja mirusias ant visokiu 
kepintą. Pagrabns panioftla nas paprasčiaaslą iki prakilniausią. Parflaiudo karietas lat- 
dotuvėmE, veselljoms, krikštynoms ir kitiems paslvailnėjlmama. r-. .

Viršui minėtais reikalai! kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

231 Bedford Ave. oriaAr= 264 Front Street 
BROOKLYN. NEW YORK ===M=sa= '■ r"--   T~:=a^==
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VASARIO (FEB.) 19 D., 1925

1899 ir 1907 mm. Dabar gi jo 
vietą užima t. v. “The Court of 
International Justice” (Tarptau 
tinės Teisybės Te'ismas), kurį 
Įsteigė Tautų Sąjunga ir kuris 
turėjo savo pirmąjį posėdį Ha- 
agoje Vasario 15, 1922.

AUKOS VIENYBĖS BENDRA-
DARBIŲ MOKSL. FONDAN

New 1 • itain, Conn., nuo pra-
kaloų Vasario 15 d. — $5.00

Buvo (žr. “Vienybės” nr. 152
1924 m.) — $128.08.

Viso----------------$133.08

N
HLWJ'WW irrrrrr.iiMųi nrswi ’wrwrw ■U—LillTrWJ* « NiiuuriX.

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. Kriukeliui: Rašteliai gau

ta. Ačiū.
N. N. Vilniuje: Taip. Mes 

pasiteiravome ir atsižinojome, 
kad tie $50 yra iš Brooklyno 
Lietuvių Moterų Globos Draugi 
jos. Apie K. ir V. buvo rašyta 
laiškais. Vieną turėjote gauti. 
Kitas gal dar pasieks.

J. E-čiūi: Mums to laikraš- 
laikraščių dar ne esame iš ten 
čio antrašas Lietuvoje nežino
mas, nes ir mes patys naujųjų 
gavę.

Jonui T.: žodis “neganda,” su 
kirčiu ant raidės “e,” mūsų kal
boje atatinka angliškam “cala
mity.”

Skaitytojui: Turite tiesą: 
garsaus Haagos Tarptautinio 
Teismo nebėra; jisai laikė savo 
žymesnius posėdžius Haagoje

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

E. St. Louis, Ill.: — A. Ston, 
J. Šimkus, A. Pabrinkis, M. Nau 
jokas, V. Jakelaitis, S. Jocius, 
Konstancija Dambrauskienė, M. 
Bytautas, V. Agorius, P. Anta
navičius.

Savo giminėms užrašė Lie
tuvon šie vientaučiai: žagaras 
— Juozui žagarui, Batakių 
valsčiuje; K, Bartusevičius — 
Kranui Eičiui, Eržvilko pasta.

St. Louis, Mo
kas, A. Simanavičisu, J. Rim
kus, Agota Kantautas, Antani-

Budris, J.

G. Savic-

Jurgis Ba- 
Bajoriūtei,

Ill

na Gudauskienė, F.
Alkevičius.

Užrašė Lietuvon: 
joras — Levusiai 
Radviliškio pasta.

Washington Park,
Beneta, Mikas Jokūbaitis.

Visi šitie užsirašė per “Vie
nybės” įgaliotinį, pil. A. B. Stan 
kų.

New Britain, Conn.: — Jo
nas Skritulskas, Jonas Radze
vičius, Joseph Tilths. Taipgi

rašyta Lietuvon: Antanui D.!
Urnavičiui, Jezno valsčiui!.

Šie užsirašė per Sirvydo pra
kalbas Vasario 15 d.

$4 
pre 

malonėkit siuntinė-

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gerb. Redakcija:

Su šiuo laišku prisiunčiu 
atnaujindamas “Vienybės” 
n u me ra tą;
ti kaip ir po senovės, kad siun
tėt, nes aš jos pasiilgstu. Bū
tų daug smagiau, kad eitų kas 
dieną; aš to linkėjo kaip gali
ma greičiaus.

Siunčiu širdingus sveikini
mus būsinčiam “Vienybės” Sei-. 
mui ir visiems Seimo nariams, 
idant sėkmingai prieitų prie to, 
kad “Vienybė” būtų kasdieninis 
laikraštis ir kad sektų taisyk
lingai lietuvių kalbą, visus se
novės barbarizmus varytų lau
kan. Priimkit mano širdingus 
linkėjimus; tegul išsipildys tas, 
ko visi yra pasiilgę.

Su tikra pagarba, 
P. Jazdauskas,

Philadelphia, Pa.

IŠ AMERIKOS LIET
G Y V E N I M O

GRAND RAPIDS, MICH

AbJavėlė ant biednos munšainės

Federates Taksos Suvienytose Valstijose

maži krautuvininkai, ir 
visi moka ineigų tak- 
kitos taksos jų visai nc-

ben- 
pro-

dau-

uz

TM

No. 143

>*.* * I 
A-’rv’n
J

426 West 42nd Street
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street

DYKAI rinkus Varsota Rankena
Vaisiu Indas už 90 leibcliu

4. •»

Star ir Magnolia Pieno
Jei mylite virti ir kepti, tai patirsite, kad 
šio.-: kendensubto pieno rūšys' jūsų pudingus, 
keiksns, sosus ir tt. padarys riebesnio sko
nio negu pirmiau. Namų virimui jie suteikia 
ypatingą skanumą ir palengvina darbą. O 
prie to ekonomišku tokį pieną vartoti, nes 
jis pigus, geras. Laikosi negesdamas be ledo.

Kiekvienas nuo blėšiuės leibelis turi vertę. Už 90 
ieibelių gausite puikų varsotos rankenos vaisiams in
dą kaip ant paveikslo. Taupykite leibelius. Į trumpą 
laiką galimą sudaryti 90. Dovaną šią gausite tik mū
sų premijų krautuvėje. Paštu nesiunčiame. Atlankyki
te premijų krautuvę pagal adresus žemiau ir pamaty
kite kiek dovanų ten yra už leibelius.

PRE M U Ų KR A UTU VĖS

NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street 
netoli Duane Street

61 East 125th Street 
netoli Madison Avenu

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

w MIDK.

mažesnis $50,000, tai taksų i- 
m ’a m a 
šilučiai imama ligi $100,000. 
gu turtas siekia $10,000,000 
met imama 40 n u oš.

Dovanų taksas arba “gift 
es” moka tie, kurie įgįja turtų 
dovanomis.

Įžanginės taksos imamos už 
parduodamus tikietus į teatrus, 
cirkus, visokius pasilinksmini
mus, jei tikietai parduodama 
po 50 centų kiekvienas arba aug 
ščiaus.

Seniaus tik valstijos ir mies
tai imdavo pramonines taksas 
arbą “excise tax”. Bet vėliaus 
ir federalė valdžia juos pradė
jo imti, ir dabar surenkama ne 
maža suma. Pramoniniai mo
kesčiai imami už cigarus, ciga
re t us, 
.ių 
ir

ienas nuošimtis. Du nuo
Jei 
tuo

fotografinius aparatus, 
dalis, narkotikus, ir tt. Yra 
profesionalės taksos.

— F. L. I. S.
■ tai paprastos jeigu 
surtax”, pastarąsias

Daugelis žmonių Suvienytose} 
Valstybėse mano, kad federates 
.aksos yra tik vieni ineigų tak
sos (income taxes). Tas su
prantama, kuomet matome, kad 
daugumas ateivių yra darbinin
kai ir 
beveik 
sas, gi 
liečia.

Apart ineigų taksų yra dar, 
septynios ar astuonios rūšys 
kitu federaliu taksu, kurios vai 
džiai turi didelės reikšmės; tie 
kiti mokesčiai yra turtų, 
drovių, dovanų, vartojimo, 
fesijii ir tt.

Ineigų taksos šiandien
glaus žinomos, nes jos liečia vi
sas žmonių klases. Tos taksos 
yra dviejų rūšių, asmeniškos ir 
bendrovinės. Taksos mokama už 
gryną pelną atskaičius nuo į- 
eigų visas būtinas išlaidas. As
meniškos taksos . padalintos į 
dvi dali, 
taksos ir
moka tie, kurie per metus tu
ri virš $10,000 pelno. “Surtax” 
yra priedinės taiksos ir jas mo
ka tie visi, kurie turi dide
lius metinius pelnus.

Paprastai jeigu taksas mo
ka visi, kaip amerikiečiai taip 
ir svetimšaliai, piliečiai ir ne- 
piliečiai. Nuo taksų paliuosuo- 
ti nevedę žmonės, kurie per 
metus pelnija nedaugiau $1,- 
000. Jei pelnija viršaus $1,000, 
už tą perviršį privalo mokėti 
taksas.

Vedusiems yra kitaip. Jie pa- 
iiuosuoti nuo mokėjimo taksų, 
jei per metus nepelnija dau
ginus $2,500; bet jei pelnija 
viršaus to, tai turi teisę nuo tų 
pinigų atskaityti po $400 kiek
vienam nepilnamečiui vaikui ar
ba kitam kokiam išlaikomam 
asmeniui. >

Visus paliuosavirhus atskai
čius, mokama taksos tik už per
viršį.

Reikia visiems atsiminti, kad 
visi nevedę, kurie per metus 
pelnija nemažinus $1,000, ir ku 
rie vedę pelnija nemažinus $2,- 
500 per metą, pirm kovo 15 d. 
savo distrikto federalism ko
lektoriui privalo pristatyti iš
pildytą blanką apie savo meti
nes įeigas, su notaro paliudiji
mu. Ta blanka yra “Form 1040 
A.” Ją galima gauti kolekto
riaus ofise. Kas tų pareigų ne
pildo, gali būti nubausti. Nors 
taksų ir nereikia mokėti, bet 
blankos turi būti išpildytos ir 
pristatytos kolektoriaus ofisan.

Pernai, vedęs žmogus, uždir
bęs per metus $2,500 buvo pa- 
liuosūotas nuo taksų mokėjimo, 
kaip ir šįmet, bet turėjo kolek
toriui pristatyti notaro liudytą Į 
raštą, jeigu uždirbo $2,000 už
darbio per metus, šįmet vieton 
$2.000 padėta $2,500. Tas yra 
palengvinimas visiems tiems, 
kurie, per metus uždirba suvirs 

nes šįmet nereikia
blankų pildyti visiems tiems, -ku 
rie per metus neturi jeigu iki 
$2,500; bet jei uždirba $2,500, 

ikia blanką pildyti.
Tiek die taksų nuo jeigu.
Po jeigu taksų yra dar pali

kimo taksos arba “estate tax”. 
Jeigu Suvienytose Valstybėse 
miršta koks turtingas žmogus, 
pilietis ar nepilietis, ir jo pa
liktas turtas tenka kitam, val
džia tuomet ima palikimo tak-

. Taksų laipsnis priguli nuo 
turto didumo. Jei turtas ne-

$2,000,
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Užrašykit
“Vienybę”

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

$15.00 ir augityn

Kokis “Vienybės” prietelis 
prisiuntė angliško laikraščjo 
(tik nepažymėta kokio) iškar- 
putę apie atsitikusią pereitą pir 
madienį policijos ablavėlę .ant 
taip vadinamos “Lietuvių Ka
reivių Draugijos Salę,” 1300 
Hamilton Av. ir dar vėl dvejose 
vietose.

Pirmojoj vietoj policijos skva 
da vedama Serž. John Spoel
stra, jmaršavo kaip tik tuo lai
ku, kuomet vyrukai buvo atsi- 
kimšę bonkas linksmai, bet ne- 
legališ'kai celebracijai. Pamatę 
“priešą” apgultieji spėjo keletą 
bonkų pasiusti į aną pasaulį, 
bet vistik policija užgrobė ke
turias bonkas visai sveikutes su 
visais vidurėliais. čia paimta 
nelaisvėn 17 vyrukų, kaip se
ka: John Luthes, Peter Popo- 
los, William Neksis, Bert Battu 
sis, William Sczalaitus, John 
Powaish, John Stephan, Joe Sa
jauskus, Adolph Semaines, 
Frank Kamsickas, Charles Sa- 
lotka, George Swadas, William

Keoletetes, Baltis Galwicki, Al. 
ir Ray Žemaitis , ir Paul Kur- 
shim.

Kitose dviejose vietose — šš. 
Petro ir Povilo ir Šv. Jurgio 
Svetainėse policija karą laimėjo 
’be pasekmių, nes munšainės 
“diicho” nerado.

Pasipirkit “Vienybes1 
šėrų!

Vienas Šeras —
10 dolariii.

>'4
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DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

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

VIENYBĖ

Brooklyn, N. Y
snuaura

P3
S 
§ 
o 
b

TSvynea liga neslrgk, 
Laivakortę išsipilk, — 
čia “Vienybe” jums padės 
Ir maloniai palydės.

-s
§

Balto, žalio ir Raudono 14kt fe 
aukso moterišku laikrodėlio® 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS
. If 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i

Jau Susekta ir Atidengta

“BURTININKE”

Į Tikra Lietuviška Duona
kurią

„Garsas” Keptuve♦
kepa

(Seniausia įstaiga)

duoną iš 
kepame 

ir kitiems 
kreipkitės 

| prie “Garsas” 
į ne duona ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Avc.,

| Kepa 
t Taipgi 
| vė.jns 
i snomet

i 
»

3

ft

S

Krs yražmogaua amžinas priedas? —
Jis netik sunkiausias Ugrui {varo, bet Ir 

§^b? paguldo. Bot tio, kinio vartoja po
Ameriką pagarsėjusius UBBAN’8
POWDERS (Miltolins nuo Šalčio), jokių Šalčių 
nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo I

URBO LAX TABS (25 centai už siry- 
<nutę) yra kai kauuolfi prieš kiti amžiną Imo- 

gaus priešą — vidurių užkietčjtm^ — ’ kuris 
Žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

į į : - f 'į t
Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatigkų, HomeopatlSkų Ir kitokių 

vaistų tegalima gauti gorų pas —

Aaltta.
I ffr»- 
plačią 
COLD

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone Greoopoint 1411

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

RIOS TURTAS VIRŠ ,$500,000.00
Nuo sušlorganlzavimo iki šiam laikui išmokėta $218,589.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $217.687.15

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

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

16.00. O.oo Ir 12.oo 1 savaitę.

Del plateimių informaciją kreipkitės šiuo adroau't

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

''S

£

iWDIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

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

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

r

'4

■i*
»•

Ir daug kitokiu 
dailės 

smulkmenų.

i

ĮNIK -

f

<•
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Rašoma: Bur
tininkų ir ra- 
gianij burtai- 
moiiai; Vel- 
n i ų galybė; 
Meiliški bur
tai; Dideli 
juokai; A i t- 
varo paslap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To- 
d ė 1 “Burti
ninkas*! ver
tas tūkstan
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri
koje. Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmonija užra
šinėti ir par- 
davinėti 
“Butininką”). 
UŽsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje "Bur
tininką”. Sių
sdami prenu
meratos d o- 
1 e r Į. •aiškiai 
parašykit sa- 
v o adresą ir 
adresuokit:

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

i i i t i i i i i 
t t t •

miltų. | 
vestu-|

VI. j 
1 
I 
) 
♦ 
♦ 
♦ 
į 
į 
I 
♦ 
i 
» 
♦ ___ :

----- <

ruginių 
koiksus, 

pokiliams.
su užsakymais 1

Keptuvė. Siunčia- *

t
I
♦ Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 2876 »

istluotus vardas j S. V.
Pat. Ofisų

Groblewskio
Susideda iš 17 geriausių ir šviežiau

sių žolelių ir gydančių šaknų, kuri yra 
rinktos ant Karpatų, Tatrų, Šveicari
jos Kalnų, Italijos, Pirenejų Kalnų, 
Pietų Afrikos, Rytų Indijos, Tufrato 
ir Tikro Kloniuose, ir taip iš kitų kra 
javų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesmagu
mu skilvio, taip kaip del nemalimo, 
prasto /dėbčiojimo arba skausmo po

Sutaisyta per Groblauską suvirs 30 
metu. Reikalaukit Groblausko ir visa
dos gausit tikrą, lietuvišką trojanką.

Žiūrėkit del mūsų markės apgynimo.
Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 

čielos šaknys (stambios) 
už pakeli. Supjaustytos 
už pakelį. Rašykit kokiu

kaina — 35c 
šaknys 35c. 
reikalaujat.

Del raumutiškų skausmų, nerviško 
galvos skausmo,- raumuo skausmų ir 
pailsimo, del skausmų į šonus, krūti
nėj ir i pečius, vartota į silpnas forma 
tas žaizdų ir pažeidimų, del augščiau 
minėtų reikalų visados vartokit Grob- 
lausko Zmiječniką. Kainos 35c., 65c. 
ir $1.25 už bonką. Rašykit del kny.

ALBERT G. GROBLEWSKI and CO 
Plymouth, Penn.

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

r

1

Tel. 595 Greenpoint.
Į \ .
Daktaras

J. S. MISEVIČIUS
270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Tol. 4428 Greenpoint.

8
1
6

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nuo
nuo

Nedėliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

— ............. —........................ .................... . .........- ...-.................Į---------

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

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

Norėdami pirkti namą ar bifnj vi
sados kreipkitės pas mus, nes mos 

j turimo įvairių namų ir biznių par
davimui su mažu {nešimu ri ant - 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

____ pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

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

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

Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.

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

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

5
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=*£ Brooklyno ir Apylinkės Žinios
*'Vleuybčn”- Adresu: IBS-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonai: 14S7 Grunpolai

Svarbus Rūbsiuvių 
Mitingas Ketverge

žinoma, kad komunistuo- 
gaivalas, norėdamas at- 
savo diktatūrą kriaučių 
del šio ketvergo mitingo

atsisveikinimo
kuris įvyks Miller’s

Mirė Lietuviai

Yra 
jautis 
gauti 
'lo'kale,
smarkiai organizuoja savo šali
ninkus. Jei nepavyktų jiems lei- 
mėti, tai jie žada eiti net prie 
to, kad mitingą, suardyti! Todėl 
kiekvieno unijos nario pareiga 
yra šiame mitinge dalyvauti. 
Kuomet darbininkų didžiuma, 
mekleriai liekasi mažumoje ir 
bijo daryti kokių nors išsišo
kimų.

Be to, yra užmetama .buvu
siam sekretoriui Maneliui klas- 
tavimas protokolų knygos. Ma
nelis, regis, yra rimtas vyras, 
bet ikaž kodėl aklai buvo pasi
davęs komunistams. Ir dabar 
jis bando per jų organą teisin
tis; nors, salkoma, aiškiai maty
ti, kad protokolo knygoje vie
nas tarimas ištrintas ir įrašytas 
naujas. Tą parodo juodyla ir 
raštas. Kodėl taip buvo pada
lyta? Šiame mitinge turės bū
ti paaiškinta.

Ne Kriaučius.

Apie Rengiamą
Butėno Koncertą

Šiomis dienomis sugrįžo į 
Brooklyną Jonas Butėnas, davęs 
eilę koncertų Amerikos koloni
jose. Pirmą sykį atvykęs iš Ita
lijos jis davė koncertą Brook- 
lyniečiams; bet jis jaučia, kad 
del kelionės nuovargio, jis ne-

Ekstra!

davė publikai to, ką gali duoti; 
ir todėl, norėdamas atsiteisti, 
ruošia antrą 
koncertą
Grand Assembly salėje, kovo 1 
dieną, antrą vai. popietų.

Tikimės, vietos publika skait
lingai šiame koncerte dalyvaus.

Taipgi gavome žinių, kad šia
me Butėno koncerte dalyvaus' 
nauja dainininkė p-lė Mikalina 1 
Blazauskaitė, iš New Britain, Į 
kuri ikišioll dar nėra pasirodžiu
si lietuvių scenoje.

Draugas.

Apie Vietinius 16-tos 
Vasario Apvaikščiojimus

Apie Lietuvių Moterų Globos 
mą Vasario 16-tos šventės ga
nome žinutę platesnę, kurią įdė 
sim kitan “Vienybės” nr. korės 
pondencijose, nes vėlai gavome 
į šį numerį.

Kaslink klerikalų rengtojo ap 
vaikščiojimo mums praneša, jo- 
gei jisai buvęs publika gausus, 
bet vaisiai ne 'kokie. Viskas ką 
pagražino, tai tautininkai su sa
vo operete. Kalbėtojų kaip ir 
nebūta, šimutis visai nenorėjęs 
kalbėti, tik Mačiulis būtinai jį 
užvaręs su prakalba. Kalbėjęs 
dar Ikun.- Palkalnis. Tiek mums 
pranešė korespondentai.

Rezoliucija 54 Skyriaus 
A. C. W. of A. Tarybos

Kadangi pastaruoju laiku 
šabais ir viešai per spaudą 
džiama paskalai, būk 54 sky-

Ekstra!
LABAI SVARBIOS

PRAKALBOS
Pėtnyčioj, Vasario (Febr.) 20 t/,, 1925

SOKOLŲ SVETAINĖJE
190 Grand Street Brooklvi

Prasidės 7:30 vai. vakare

Kalbės pil. J. Zavist, iš Chicagos
Temoje: “Biblija ir Mokslas — Astronomija, Geo

logija ir Biologija”

ĮŽANGA DYKAI KOLEKTŲ NEBUS

Rengia ir Kviečia T. B. S. S.

pa- 
lei-

Burgeon Dantistaa

įll IU1II..1, 1 .1 IMI ILLLK UJ*—-5
------------------------ ----------- ------ - --------

SPECIALISTASBPECIALISTAS

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

(Viršuje mėsinyčios)
Dantys traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai ir pri

tyrusiai. Visoki aptraukiami — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Ncpaklyskite po kitu numeriu)
Susikalbam Lietuviškai EGZAMINAHI.JA DYKĄJĮ

“VIENYBES” SEIMO VAKARIENE 
----- o-----

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

Vakarienes Rengimo Komisija.

riaus pirmininkas J. Glaveckas 
kur tai streiklaužiavęs, tai 54 
skr. Pil. Komitetas daro viešą 
pareiškimą, kad kurie tiik žino
te, turite faktus ir liūdymus 
ateikit į Pild. Kom. susirinki
mą ir paduokit oficialĮ skundą.

Į pašaliais leidžiamas paska
las negalima kreipti jokios do
mės, nes delei partijinių bei as
meniškų nesutikimų vieni ant 
kitų gali labai daug ir nepa- 
m a t u o ta i pripli a u k šti.

Visi skundai turi būti pri
duoti nevėliau Kovo 1, 1925.

Sekrt. V. M. Michelson, 
Pirm. George Karpus.

Jaunų Vyrų Lietuvių
Basketball Darbuotė

Vy-Praeitą šeštadienį Jaunų 
rų Lietuvių Basketball jauktas 
turėjo susikirtimą su Good 
Counsels jauktu. Jauni Vyrai 
'laimėjo 28 punktus prieš 24. 
Good Counsels yra stiprus jauk
tas, bet mūsų jauni lietuviai jį 
pergalėjo.

Šį šeštadienį kareivinėje ant 
Bushwiok Ave. ir Stagg St. 
Jauni Vyrai bandys jėgas su 
The Atlantic Caseys, taipgi vie
nu iš pirmaeilių jauktų.

Jaunų Vyrų jauktas nori su
daryti “deltą” su Amsterdam, 
N. Y., lietuvių jauktu. Jei pa
vyktų, tai Jauni Vyrai ten ke
liautų išbandyti jėgas del lie
tuvių čampionato New Yorko 
valstijoje.

Jei yra kur baseball jauktai 
Conn., N. J. ir N. Y. valsti
jose, jie yra prašomi susirašyti 
su Jaunų Vyrų Lietuvių Kliubu, 
kad galima būtų surengti žai
dimus. T.T.

Iš Lietuvių M. S.
Direktorių Susirinkimo t*

29th

fbuvo 
“Mc-

Vasario 12 d. 1925 įvyko Lie- 
i tuvių Mechanikų Sąryšio .direk- 
j torių susirinkimas 410 W.
St., New York City.

Svarbiausias klausimas 
apie likvidavimą L. M. S.
chaniko” Lietuvoje. Direktoriai 
susirinkę nepermatė reikalo lik 
viduoti sąryšį.

Po ilgų apkalbėjimų padarė 
tokius nutarimus, kurie eina į 
programą sekančiam šėrininkų 
susirinkimui.

Pirmas: parduoti Sąryšio per 
pusę daugiau akcijų ypatai, kad 
galėtų išvesti biznį 
gerinusį surėdymą.

Antras: parduoti 
tas Sąryšio ir vėl 
naujo darbus pagal 
kusį kapitalą.

Trečias: neparduodant Sąry
šį, šėrininkai turėtų sumokėti 
įvairią sumą pinigų, ikad Sąry
šis galėtų atmokėti skolą ir pra
dėti aktyvišką biznį. Rep.

pagal savo

visas tur- 
pradėti iš- 
Sąryšio li-

Liūtas Rašo iš Chicagos

Gerb. J. W. Liūtas, U. S. 
Lines oficialas ir ALTS, pirmi
ninkas praneša jau pasiekęs 
Chicagą. Rašo dalyvavęs dvie
juose ap vaikščiojimuose vasa
rio 16-tos šventės, apie ką jisai 
ketinąs parašyti daugiau savo 
įspūdžių.

Stasys Stankevičius, 37 metų, 
gyvenęs 352 So. 1st St., mirė 
vasario 16 d., bus laidotas va
sario 19-tą d. nuo 10 vai. išry
to iš kun. Paniuko bažnyčios, 
šv. Jono kapinėse. Laidoja gra- 
borius pil. Juozas Garšva.

Velionis Stankevičius prigu
lėjo prie šš. Kazimiero-Juoza- 
po draugijos.

Lietuviai Vedasi

Staniulis, 4609— 3rd
Sophie Girnis, 293

Charles 
Avė. su 
Wythe Ave.

Vladas Valteris, 408 Grand 
St. su Elžbieta Radeikiute 
Keap St.

Komunistų Suokalbis
Pasigriebti Kliubą

455

išTeko man sugriebti žinių 
komunistų sklepelio, jogei jie 
ilgai taręsis padaryti “vajų” 
prieš Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubą ir pasigauti jį į 
Maskvos vežimėlį. Bet ant galo 
komunistėliai nutarę, kad šitas 
kliūbas būsiąs sunkiai įkanda
mas, nes jo užpakaly stovinti 
amerikonų demokratų

Todėl šitas kliulbas 
ant tolesnio, o dabar 
tarta pasikinkyti į
vežimėlį Lietuvių Gimnastikos 
Kliubas. šita misija esanti pa
vesta atlikti dideliam 
ninkui”.

Už kiek pirkau, už 
daviau, žinias gavau
komunistuojančio “draugo”, ku
ris nusigėręs man tai išdavė.

Dviejų Kliubu Narys.

partija.
palikta 

tapę nu- 
Maskvos

kumšti-

tiek par
iš labai

Susirinko “Vienybiečiai 
iš Įvairių Išvažiavimų

Pirmadienį sugrįžo “Vieny
bės” red. J. O. Sirvydas iš New 
Britain, Conn., kur kalbėjo vie
tos Lietuvos šelpimo Komiteto 
parengtame apVaikščiojime Va
sario 16-tos. Pasekmės buvę ge
ros. Surinkta aukų našlaičiam, 
taipgi Ibiedniems moksleiviams; 
be to dar parsivežė naujų “Vie
nybės” skaitytojų.

Šį trečiadienį sugrįžo iš 
Wilkes-Barre, Pa., “Vienybės” 
pirmininkas A. Mikalauskas ir 
vedėjas J. M. Danielius, taipgi 
stambus “Vienybės” šėrininkas 
Petras Jankus. Jie buvo ten 
kviesti į didelį “Vienybės’’ drau 
gų balių. Jie sako sutikę malo
naus prielankumo netik tarpe 
Wilkes-Barre lietuvių, ibet ap
silankę ir senoje “Vienybės” 
buveinėje — Plymouth, Pa., 
taipgi Pittstone ir Scrantone. 
Parsivežė daug “Vienybės” skai 
tytojų ir Šerų, kas bus pagar
sinta sekančiais numeriais.

Po Miestą Pasidairius
— TMD. 3-čios kuopos susi

rinkimas įvyksta šio ketvirta
dienio vakarą, Vasario 19 d., 
“Vienybės” Svetainėje. Susirin
kit nariai ir atsiveskit naujų. 
Be kitų reikalų, jei bus laiko, 
bus skaitoma paskaita.

Valdyba.
Kodienė, 451 
Yorke turėjo 
Pereitą sek-

— Mrs. Grace 
W. 44th St., New 
įdomų patyrimą, 
madienio naktį apie 2 vai. įsi
laužė jos kambarin koks vyras 
ir su revolveriu grasindamas, 
surišo jai rankas į užpakalį ir 
taip jis palaikė su savim ne
laisvėje Kodienę iki ryto 7 vai. 
Prie to išeidamas dar pavogė 
jos $10.

DU EENAI DVI SALĖS
25 METINIAM BALIUJ

kuri rengia

Lietuviy Gimnastu Kliubas, Ine.
Miller’s Grand Assembly

Naujoj $1,000,000 šokių salėj
Grand ir Havemeyer

Muzika
James Pasella ir

Jazz Band
ĮŽANGA (SU karo taksais) 75c.

Sts., B’klyn

Geo Asborn 
Kentucky Six

NEDĖLIOS 
VAKARE

Vasario
22

1925

PRADŽIA 
5:30 v. vak.

Jam išeinant Kodienė užsi
prašė jį ateiti ir kitą sykį, kuo
met būsiąs parankesnis laikas. 
Tas ir prižadėjo. Tuo tarpu Ko
dienė davė žinią policijai, kuri 
pastatė prie jos namų detekty
vus. Tie saugojo iki antradienio 
rytmečiui, kuomet tas svečias 
ir vėl apsilankė, čionai jį detek
tyvai ir suėmė. Pasirodė esąs 
Herman Opperman, 30 metų, 
dirbąs brekmanas prie Grand 
Central gelžkelio. Jis padėta po 
$25,000 užstato.

Įvairūs Pardavimai
Parsiduoda namas Maspeth’e; dvie

jų šeimynų kampinis plytų namas, 
su dviem garadžiais; kaina $14,500; 
kreipkitės 43 Bittmau St., Maspeth, 
L. 1. kampas Whitlock St. (23)

Parsiduoda Saliftnas. su visais įtai
symais, geras, pelningas biznis: 730 
Communipaw Av., Jersey City, infor
macijų duos: 202 Wayne St. (24

Parsirandavoja šapa tinkanti kriau
čių bizniui 20 per 60 pėdų su namu 
10 kambarių. Galima gauti lysas. Wen- 
del, 35 Central Av., Brooklyn, N. Y.

STORAS ISSIRANDAVOJA
Per daugelį metų buvo kostuinoriš- 

kas kriaučius ir šis Storas gerai iš
dirbtas šiam bizniui. Gura proga ge
ram kostunierišktun kriaučių: padaryti 
geras biznis. įlenda nebrangi. Vieta 
lietuviais apgyventa. Atsišaukit pas 
savininkų. Jurgis Svctnlis, 200 North 
2nd St., Harrison, N. J. (25)

Tol. Grcenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

BALIUS
Lietuvių Piliečiu Kliubo

Maspeth, L. I.
Nedėlioję, Vasario 22, 1925 

ATATEKA DEM. CLUB SALĖ 
8 Maspeth Av.

Prasidės 5 vai. po piet.
Kviečia visus pažįstamus ant 
pasilinksminimo. L. P. K.

Parsiduoda l"0 akrų geros žemės, 
geras 12 kambarių namas, nauja bar- 
nė, tvartas 36 karvėms, cemento 
dys, naujas didelis šilo, pieninė, 

budinkas, vištinyčia, visi.mams
rengta darymui geros rūšies pieno. Dvi 
.mylios nuo Bordcno 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)

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

Dr. Martin Luther Lietuviška 
Pašalpinė Draugystė

Gerbiamieji Draugai ir Drau
gės! ši .draugija rengia jubilė- 
jines sukaktuves, nedėlioj, 22 d. 
vasario (Febr.), 1925, po nu
meriu 260 Humboldt St., Broo
klyn, N. Y. šokiai prasidės 3 
vai. po pietų; vakarienė —7 
vai. vakare. Po vakarienei vėl 
šokiai. Įžanga $1.50 ypatai. Ti- 
kietus galite gauti “Laisvės” 
ofise, 46 Ten Eyck St.; Sher- 
rys Restorane, 608 Grand St.; 
“Vienybės” ofise, 193 Grand St. 
ir 260 Humboldt St., Brooklyn, 
gyt ne vėliaus, kaip iki 20 die- 
N. Y. Tikietus privalote įsi- 
nai vasario. (23

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERŲ!
VIENAS ŠERAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

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

Reikalaujame bučerio, suprantančio 
grosernės ir bučernės darbų. Taipgi 
reikalinga jauna mergina ar vaikinas 
prie krušos ir knygų vedimo. Meldžiu 
atsišaukti: 20 Remsen PI., Maspeth, 
L. L N. Y. (23)

Pasirendavoja du atskiri kambariai, 
su rakandais ir visais įtaisymais. La
bai patogus vyrams. — 1153 Putnam 
Ave., Brooklyn, N. Y. (23)

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Goles del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatves) 

Brooklyn, N. Y.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

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

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

į

t
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♦ 
♦
1

♦ 
i
» 
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214 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sta.) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 8470 ir 2054

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

n

♦

♦

m

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba’ 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

LIETUVIŠKA AKUŠERKA W& — tYS i

ę

J

ra Marijona Tamkienė
p^prie palagų ant pareikalavimoru 
jOtdienų ar naktį, taipgi ir nedol-Jg 
^dieniais. Darbų atlieka atsakan-^ 
VVČiai už prieinamų kainų Wuž prieinamu kainų

SO STAGG STREET
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6731

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimų.

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankietams Ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta 
♦ 

Geresnes Nėra —
BEDFORD AVENUE 

kamp. Rosa St. Brooklyn, N. Y.

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

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

Reikalingas pusininkus ir pagalbi
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg G262

J
v

Telephone Triangle 1450

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės adresu:Šiuo

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

■ r'—r—rr-a

JONAS
173 Bridge St.,

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

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

63 Montieth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

RESTflURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS RIBOKAB 

(Savininkai)

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
ftla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki' 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistų reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas
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