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FRANCUOS MIN1STERIA1 VĖL 
TIKISI GAUTI IŠ AMERIKOS

PASKOLŲ SAVO REIKALAMS
Prezidentas Coolidge Skelbia Taksas Ant Tur

čių Palikimų Socialistinėmis.

TŪLAS KATALIKŲ KUNIGAS MIRDAMAS 
PALIEKA VIRŠ 216,000 DOLARIŲ TUR
TO.

PARIS, Vas. 19. — Finansų ministeris Francijoje 
pasakoja parliamento atstovams, kad valdžia tikisi gauti 
vėl šimtą milionų dolarių iš amerikonų. Su tais pinigais 
esą Francijos finansai atsistosią ant kojų. Beto karo nu- 
teriotos sritys galės savu keliu skolintis 40 milionų iš 
amerikonų. Amerikos bankininkai sakosi nežiną nieko 
apie tuos planus, bet francūzai sako turį užtikrinimų, 
kad paskolas gaus.

WASHINGTON, Vas. 19. — Prezidentas Coolidge, 
prisigerindamas turtuoliams, paskelbė, kad esąs priešin
gas taip vadinamoms paveldėjimo taksoms. Pagal jų 
turtuoliui mirus, valdžia pasiima apie 40 nuošimtį jo 
paliktų vaikams turtų kaipo taksą valstybės palaikymui. 
Prezidentas Coolidge mano tai esant perdaug socialis- 
tiška.

NEW YORK. — Coney Island hotely nuo gazo pa
simirė katalikų kunigas Sloans,-kuris beklcbonaudamas 
Owoosso parapijoj Mich. valstijoje per 27 metus susi
krovė turto vertės $216,000. Beto jis turi nuosavybės 
Brooklyne vertės 35,000. Parapijonams jis sakydavo, 
kad afgos is parapijos imąs tik po $750 į metus. Todėl 
visi stebisi iš kur jis tuos pinigus susikrovė.

Uždraudžia Vengrijos 
Politikieriui Kalbėti

Nėra Naudos iš 
Rusų Pripažinimo

Washington, čia iškilo daly
kas, kuris nekokion šviesos pa
statė užsienio reikalų valdinin-

Paris.
Fra nei j a 
francūzai

mėnesiai kaip 
pripažino Rusiją, bet 
apsirokavo, kad nau-.............. ~ ......... v i........ ....... ......... ...................

kus. Nesenai į Ameriką atvyko dos iš to nėra nei už centą, tik 
daugiau bėdos. Skolų caro bol
ševikai visai nenori mokėti, tik

Naujausi Telegramai
Newark, N. J. žmonės bu 

vo šokę atsiimti pinigus iš 
Liberty Trust kompanijos 
banko, bet valdžiai patyri
nėjus pasirodė, kad tas ban 
kas negali bankrūtyti.

—o—
Belmont, L. I. Banditai 

peršovė mirtinai čia sargą 
Franklin Simon krautuvės 
sandėlio sargą.

—o—
New York. Kol 

baudė už laužymą 
mo įstatymų, koks
gis išvogė kelias skrynias 
kiaušinių iš truko groser- 
nės Schwimmer.

—o—
Boston. Valstijos legisla- 

tūra atmetė įstatymą drau
džiantį nepilnamečių vaikų 
darbą fabrikuose.

—o—
New York. Apie 1.200 

siuvėjų Cloak, Suit ir Ree
fer unijos išėjo streikam 
kad priversti kelis bosus lai 
kvtis unijos taisyklių.

teisėjas 
važiavi- 
ten va-

New York. Trys mote
rys atvykę iš Europos nete
ko šnapso bonkų, kurias bu 
vo pririšę iš vidaus kailio 
žiponų, mat, muito inspek
toriai nužvelgdami storumą 
toje vietoje, pačiupinėjo ir 
rado bonkas.

—o—
Washington, šiais laikais 

automobiliai kasmet užmu
šė 20,000 žmonių. Dešims 
metu atgal užmušdavo tik 
5,000.

New York. Čia išėjo strei 
kan keli tūkstančiai balto 
audeklo drapanų siuvėjų. 
Policija remia bosus, nes 
areštuoja pikietininkus. 
Darbininkai nori 20 nuošim- 
•ių daugiau algos ir pripa
žinimo unijos.

New York. Gyvulių pjo
vikai jau ruošia visuomenę 
propaganda prie pakėlimo 
kainų. Esą stoka gyvulių 
privers kainas kilti iki rug
sėjo mėnesio.

Admirolas Nebijoj 
Bombų Ant Laivo

Bolševikai Vėl
Nusileis Kaimiečiams

Žinios Iš Lietuvos
PATAIKĖ... BET ŠALIA keitimas. Juo didinami Kauno • kti. Nieko nežiūrėdama policija 

Šimkaičiai, Raseinių aps. — Apygardos Teismo etatai ir pa- padarė protokolą, uždarė ir už- 
Šimkaičiuose vienas pilietis be- tvirtinti naujai steigiamo Pa
sikalbėdamas su draugais pasi- nevėžio Apygardos Teismo eta- 
statė geru šauliu. Susiradęs se- tai. 
ną rusų varinį penkiakapeikį į- 
sispraudė jiį į tarpą pirštų kai- jos kursų sąmata 86,760 lt. sū
riosios rankos, o dešiniąja iš re
volverio norėjo pinigą peršauti. 
Bet 
ną.

Be to, priimta administraci-

vietoj pinigo, persišovė del- 
P. S.

NESUTVARKYTAS
SUSISIEKIMAS

Naumiestis, šakių aps. — Su-

mai ir 'leista vidaus reikalų mi
nisterijai išduoti Panevėžio 
miesto valdybai 45,000 lt. mie
sto gatvėms tvarkyti, iš jų 10,- 
000 lt. pašalpos ir 35,000 lt. pa
skolos. Ji turi 'būt grąžinta per 
5 metus be jokių nuošimčių. 
Anksčiau suteikti Panevėžio

Washington. Laike bandymų, 
kada iš eroplanų buvo mėtoma 

j bombos į laivą Washington, ten 
tupėjo admirolas Hughes ir dar 
vienas oficieras. Jie raportuoja, 
kad iš eroplanų mėtomos bom
bos į karo laivą tiek pavojingos 
būtų jūrininkdms, kad vanduo, 
kurį plyštančios bombos suke
lia, gali nuplauti neprisirišusj 
i jūrą.

Žinios čionai gautos iš 
skelbia, kad Stalinas, 
diktatorius bolševikų,

Berlin.
Maskvos 
naujasis 
žada duoti kaimiečiams dar dau
giaū palengvinimų, kad tik jie 
nesidėtų prie “baltųjų” ruošia
mo pavasary sukilimo.

Nuverstas Politikierius
Grižšta Politikon

* f ,
sisiekimas tarp Naumiesčio ir miesto valdybai 25,000 lt. avan- 
Vilkaviškio stoties ligi šiol nesu 
tvarkytas. Iš Vilkaviškio stoties 
Naumiestį galima pasiekti ka
peikomis, automobiliu ir konke. 
Visos tos susisiekimo 
nes yra.vieno asmens 
del to kainos imamos 
kos.

Pirmiau automobilis 
to asmens rankose tada darė
si konkurencija, ir daug pigiau 
kelias atsieidavo.

Nuo Naumiesčio iki Vilkaviš
kio stoties (17 kilom ) automo
biliu važiuojant buvo imama 2 
litai, o konke buvo galima nu
važiuoti už 1 litą. Dabar, kada 
visas gešeftas perėjo į vienas 
rankas, tai už nuvažiavimą 
tomobiliu į Vilkaviškio stotį 
ama 7 litai, o 'konke — 3-5

Be to, konkė dažniausiai 
sai neina. Tuo būdu visi kelei
viai verčiami važiuoti automo
biliu ar karetka, kas daug bran
giau atsieina.

Reiktų, kad' miesto valdyba 
nustatytų važiavimo taksą 
taisykles. L. 1

so įskaityti į šią sumą. — Ta
me pat posėdy Kauno miesto 
valdybai leista 50,000 lt. pašal
pos Linksmadvario gatvei ties
ti.

antspaudavo mokyklą.
Kaip žmonės atmena, tai dar 

nematėme ir nebuvome girdė
ję tokių vargų, kokius dabar 
tenka gyventi. Juo toliau, juo 
darosi sunkiau Vasarą be polici
jos leidimo laukan negali išeiti, 
žiemą reikia leidimo savo tro
boms apžiūrėti. Protokolams 
nėra galo ir krašto. Laimei dar 
turime gerą kleboną, tai viena
tinė paguoda. Prie bažnyčios pa 
statė jis didelius liaudies na
mus. Daug darbštumo visur ro
do. Visa žinanti.

Karolyi žmona iš Londono. Ka- 
roįyi gi buvo pabaigoje karo
Vengrijos premjeras, kuris pas-' prašo daugiau pinigų, kurių at
kili atidavė komunistų Belą' mokėjimas taipgi po klausimo
Kunui Vengrijos valdžią, be pa- ženklu stovi. O propagandą jie

Francūzai Nenori 
Nusiginkluoti

Paris. Į amerikonų sumany-

Paris. Apie 2,000 žmonių šau
kė “valio'’ buvusiam Francijos 
premjerui Caillaux, kurį karo 
metu jo priešai Įtarė vedime in- 
trygų su vokiečiais ir buvo at-

sipriešinimo. Del to ant jo pyk
sta visi bolševikų priešai ir nu
žvelgia jį esant slaptu bolševi
ku. Jo žmona, Amerikon atvy
kus, sunkiai susirgo. Tada jis 
Londone prašė Amerikos kon
sulo vizos atvykti ir atlankyti 
žmoną, bet ją parsivežti į An
gliją. Amerikos konsulas tol vi
zos nedavė, kol Karolyi nepriža
dėjo nei žodelio nekalbėti poli
tiškais klausimais.

Francijoje padidino.

Japonai Gali Atimti 
Filipinų Salas

Washington. Generolas Mit
chell, baidydamas kongresma- 
nus, kad daugiau pinigų skirtų 
oro laivynui, pareiškė, kad ja
ponai. jei norėtų, lengvai galė
tų pasigrobti Filifinų ir Hawaii 
salas, ir amerikonai nieko tam 
pakenkti negalėtų.

ną šaukti naują nusiginklavi
mo konferenciją, francūzai žiūri 
'.altai. Anglai irgi nori tokio su
važiavimo, kad vėl aprubežiavus 
karo laivų statymą, ypatingai 
submarinus. Bet francūzai sako 
nuo sumbarinų statymo neatsi
sakysią ir baigtas kriukis.

žemes į Jūrą Nuslinko
Ties Sevastopoliu

Maskva. Apie 130,000 tonų 
žemės čia nuslinko nuo pakran
tės į jūrą. Pasidarė keletas ša
kikių pamaty. žmonių nesužei
sta.

New Yorko Miesto
Taksos Sumažėjo

New York. Taksų saikas New 
Yorko miestui sumažintas iki 
$2.68 už tūkstantį vertės nuosa
vybės.

Bankininkas Giria 
Darbininkus Kanados t

New York. Pirmininkas Ka
nados gelžkcliu Amerikos ban- 
’■ininkų vakarienėje išgyrė Ka
nados darbininkus ir sako, kad 
ie laikosi savo kontraktų ir vi- 

-ados stengdavosi pagelbėti gelž 
kelių valdybai darbą varyti pir
myn.

ėmę visas pilietines teises. Da
bar parliamentas jam teises gra 
žino ir yra laukiama, kad Cai
llaux neužilgo vėl bus Franci
jos ministeris. Jis agituoja už 
artimą bendradarbiavimą su 
Vokietija, pertaisymą finansų 
;r panaikinimą muitų. Tai yra 
sveika politika, naudinga visai 
Europai.

“VIENYBES” SEIMAS KOVQ 7 I).
-----o-----

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

VALDYBA.

Karštas Tikėtojas į 
Vieną Pačią Persiskyrimą

New York. Metodistų pasto
rius Tyson, kuris perkūniškus 
pamokslus sakydavo apie šven
tumą ženybinio gyvenimo su vie 
na “Dievo skirta” žmona, dabar 
'tiri skirtis su sava.ja, kadangi 
ji kaltina jį žiaurume.

Anglai Duoda Daugiau
Pinigų Oro Laivynui

London, šįmet anglai išleis 
dešims milionų dolarių daugiau
oro laivynui negu pernai. Iš
viso tam tikslui bus pašvęsta
šimtas milionų dolarių.

Vokiečiai Alų Gėrė 100 
Metų Prieš Kristų

Berlin. Bekasinėjant miesto 
Thier pamatuose rasta sena ko
plytėlė dievaičiui Merkurui, ku
rią pastatė bravorninkas. Ka
dangi tai koplytėlei yra virš 
2000 metų, tai pasirodo, kad 
jau pirm Kristaus laikų tos da
lies vokiečiai ir romėnai gyven
tojai turėję gerą alaus industri
ją. ■

Berlin. Didžiausi elektros kor
poracija Vokietijoj, Siemens, ir 
didžiausi Amerikos korporacija 
Westinghouse padarė dešim
čiai metų sutartį, pagal kurią 
bendrai laikysis prieš visus pir- 
kikus elektros produktų. Sutar
tis nustato kainas, išnaudojimą 
išradimų, ir rinkas.

Manila. Nušokus gatvekariui
šiame Filipinų Salų mieste, žu
vo du Amerikos oficierai ir trys
kareiviai juo važiavę.

priemo- 
rankose, 
pasakiš-' Drucminai, Kanevos v., Lydos 

jppskr. — Mūsų sodžius šiose 
buvo ki- Kalėdų šventėse pasidalijo į dvi 

dali; jaunimo nedaug ir tas ne
sutinka. Kaltas čia upelis, kurs 

i skiria sėdžių į dvi dali. Rodos 
upelis nedidelis. Galima peržen
gti ir tiltas yra. Kaltos yra mo
tinos, kad nemokina vaikų san
taikoje gyventi. Jos kartais pa
drąsina, kad galvas vieni ki
tiems skaldytų. Yra dar tokių, 
kad savo liežuviais pletkus da
ro*. Gaila, kad nėra dar čia mo
kyklos. Reiktų išsirašyti laikraš 
čių. Dabar jaunimas vakarais 
neturi darbo. Drucminiškis.1t .

au-
im-
lit.

Ragaučina, Švenčionių parap. 
Nemažas tai sodžius visgi turi 
22 ūkininkų. Stovi gana puikio
je vietoje ir žmonės jau 'bent 
kiek susipratę. Keletą metų gy
vuoja čia mokykla ir daug vie
tos jaunuomenės pasiekė Šven
čionių gimnaziją. Kalėdų ant
rą dieną turėjome mokinių eg
lutę. Buvo' svečių ir šiaip jau 
jaunimo iš apylinkės. Pradžio
je vaikai.pagiedojo keletą kalė
dinių giesmių, paskui pasakė 
eilučių: Kai kurios gal nelabai 
tiko eglutei. Malonu, buvo išgir 
sti dainelių iš jaunų krūtinių. 
Buvo žaista ir šdkta. Jaunimas 
laikėsi taip sau. Vakarėlio me
tu ilga vakarienė bent kiek su
gadino ūpą likusiems svečiams.

A. Ąžuolas.

žalabai, Švenčionių parap. — 
Nedidelis mūsų sodžius. Turi 
apie 13 ūkininkų, žmonės gyve
na pasiturinčiai. Gyvena netoli 
nuo Švenčionių, tai greičiau ska 
tiką užsidirba. Nors degtinėlės 
išmaukia, visgi žino dar saiką. 
Treti metai yra čia mokykla.

Mergažėris, Kanevos v., Ly
do* aps. — Mūsų sodžius stovi 
netoli nuo vadinamojo Lietuvos 
rubežiaus. Per sodžių eina vieš
kelis. tai kasdien juodvarnių 
matome savo sodžiuje. Merga- 
žėriškiai su jais apsiprato. So- 

-1 džiaus nelaimė tai degtinė —

ir

KAS DARYTI?
Pagramantis. Tauragės

Visas Pagramantis serga dena- jau geria tai nesvietiškai. įkau- žalabiškiai turi malkų, kad ki- 
turato liga. Geria visi vestuvė
se, pakasynose, pabaigtu vvėse 
ir šiaip šventadieniais ir tur
gaus dienomis. Nemaža išgeria-

a p.

šę atsimena savo senas skriau-
das tai ir pasimuša. Kai-kada 
to*e muštynėse dalyvauja net 
policininkai. Visųšventėje Joną

tiems parduoda. Kai reikia duo
ti mokyklai malkų, tai eina ki
tur 
čia *

prašyti. Gėda stačiai... Tre- 
dieną Kalėdų buvo mokyk-

ma ir olandų spirito ir anodi- 
jaus, kuriuos kontrabandnešiai 
gabena iš Vokietijos. Ką gali 
žinoti — gal kas nors tyčia bru 
kte bruka denatūratą iš užsie
nio, kad kuo greičiau lietuvių 
tautos šaknis pakirtus. Jau da
bar bloga. Ne vienas jau eina 
į vaistinę paraudusiomis akimis 
ar galvos sopėjimu skusdama
sis. Tai vis “brentspiručio” vai
siai.

Apie jų mažėjimą nėra nė kai 
bos. Reiktų dar nors likusius 
žmones, kurie , denatūrato ne
vartoja, nuo tos bjaurybės ap
ginti. Kad mes turėtume blaivią 
policiją, blaivų kunigą, gal ta
da kiekvienas savo priemonė
mis atgrasintų žmones nuo tų 
nuodų. Bet ir vienų ir antrų 
mums trūksta. Policijos Pogra- 
mantų visai nėra. Kur išgany
mo ieškoti ? Sraga.

Kaunas. — Minister!ų Kabi
netas sausio 26 d. priėmė Lie
tuvos atstovybių ir konsulatų 
tarnautojų atlyginimo' įstatymo 
papildymą ir pakeitimą. Tuo 
tarp H a m b u r g o , Kara
liaučiaus ir Tilžės konsulatai 
perkelti iš II į III grupę. Pri
imtas taip pat teisingumo minis 
terijos etatų papildymas ir pa-

Berlin. Tarp vokiečių ir ru
munų eina prekybos karas. Ru-
munai neįleidžia vokiškų pre
kių, o vokiečiai boikotuoja Ru-
munijos piliečius.

Kašėtą primušė ir peršovė. Li
gonis prisiėjo vežti Vilniun, šo- 
vikas buvo sugautas ir nuvež
tas Lydon, bet greit jį paleido. 
Iki teismo ieško sau liudytojų.

Buvęs.

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
Šioje padangėje Sausio mėnesį 
labai pradėjo sirgti vaikai ir 
taip jauni žmonės. Vaikai serga 
skarlatina, jedromis ir liežuvių 
sutinimais. Mirti labai didelis 
skaičius miršta. Jau yra tokių 
šeimynų, kad po penkius vai
kus sykiu numirė. Pas gydy
tojus žmones nesišaukė; tai yra 
del sunkių laikų, ir del nepri
einamu gydytojų. P. Kriukelis

Linkmenys. Švenčionių aps. — 
Kažin, ar visur taip yra, ar tik 
pas mus? Kaip girdėti, kitur 
viršaičiai (vaitai) renkami, pas 
mus visai atvirkščiai. Valdžia 
atsiuntė kokį tai galrcijoną ar 
Varšavos lenką ir žinokis su 
i no. Lietuviškai nemoka nei I •
be, nei me. Geras žmonių at
stovas, kad su vietos gyvento
jais be vertiko nemoka susikal
bėti. Jis dar suaugusius ver
čia mokintis lenkiškai. Ir kaip 
augštai nešasi. Jis didesnis už 
Švenčionių Storastą. Storasta ir 
inspektorius leido “Rytui” čia į- 
steigti mokyklą, viršaitis nu-
siuntė policiją ir vaikus išvaikė. 
Kai policija puolė mokyklą, vai
kai išsigando ir ėmė balsiai ver

loj eglutė. Buvo daug sukvie
sta svečių ir visi suvažiavo. 
Reikia pagirti, kad vaikai buvo 
gerai parengti. Viskas čia ge
rai buvo ir baigėsi. A. Ąžuolas

Ožkiniai, Kaltinėnų par., šven 
čionių par. — Didelis ir gražus 
sodžius stovi prie ežero labai 
ramioj vietoj, žmonės gi labai 
tamsūs ir užsiima blogais dar
beliais. Kada tik važiuoji per 
Kaltinėnus, vis ožkiniečius ma
tai girtus. Nedaug turi krikš
čioniškumo. Tai rodo net ir tok 
sai nuotykis. Vasarą gale so
džiaus vėjas nuvertė kryžių. 
Kryžius gulėjo bemaž visą va
sarą skersai kelią. Eidami daž
nai kryžių žargydavo. Kai gi 
moterys prašydavo, kad seną 
kryžių pastatytų, šiurkščiai at
šaudavo: “pasistatykit sau, kad 
jums yra reikalingas.” Vis, sa
kėsi, laiko neturį. Kai degtinė
lės išgerti, tai ožkiniečiai šio
kiomis ir šventomis dienomis 
suranda kiek tik reikia. Senai 
sakoma, kad ožkiniečiai ožka- 
barzdžiui-raistiniui yra už deg
tinę parsidavę su kūnu ir sie
la. Net Storastai įsakius, ne
norėjo kryžiaus pastatyti. Kai 
gi seniūną Antaną Vaikutį nu
baudė 25 auksinais, tai tuojau 
kryžius pasikėlė iš purvo. Jau
nimas nesišviečia, mokyklos nė-
rą. Jeigu ir toliau tasai so
džius bus tamsybėje, tai amži-
nai prapuls.- Mažutis Vyrukas

1
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Lietuvių Su Lenkais Unijos Patronai
Rašo M. Stakėhas

Ii Redakcijos Straipsniai

Laimingi Chicagiečiai.
šiomis dienomis įvyko atida

rymas lietuvių didžiulės svetai
nės Chicagoje, kuriai duota var 
das Lietuvių Auditoriumo. To
kiu būdu Chicaga pralenkė se
ną Brooklyną, N. Y. koloniją, 
kuri ikišiol neišstena net ma
žutės visuomeninės svetainės.

—o—
Laikraščiai ir redaktoriai

Žurnale “Lietuvis” Iz. Didžiu 
lis gražiai nurodo kas sudaro 
laikraščio “dvasią:”

“Spauda yra dvasinio bendra
darbiavimo priemonė. Jos veiki
mo laipsnis, jos įtaka, kultūri
nė vertė pareina tų žmonių, ku
rių mintis, jausmus, valios 
sprendimus laikraštis perduoda 
skaitytojams. Taigi laikraščio 
auklėjamoji galia visiškai pri

DEL KU^. PURICKIO BYLOS 
IR JO IštEISINIMO

Laikraščiai pranešė, jogei byla prieš kun. Purickį 
pasibaigusi ir jis nuo jam užmetamųjų šmugelių pasili
kęs išteisintas. Del šito atsitikimo labai daug buvo rašy
ta ir dabar dar rašoma. Paveizdan, -mūsų klerikalų or- į klauso nuo jo redaktorių ir af
ganai, suprantama, labai prasidžiugo ir sako: “Laisva-: timesnių bendradarbių proto,
maniai, tiek daug šmeižė tą asmenį, dabar nė šiaip, nė 
taip jaučiasi.” (“Garsas” nr. 8).

Matote, mūsų klerikalams, ne taip svarbu, kad su
rasta valstybinė teisybė, bet kad jų žmogaus asmuo nu
teisintas nuo kriminalio įtarimo.

Kągi čia gali jaustis laisvamaniai? Jeigu Lietuvos 
Tribunolas surado kun. Purickį nekaltu, tai ir gerai. 
' Uekas tuo daugiau neužsiims. Laisvamaniai nejautė pa
giežos prieš kun. Purickį, tik reikalavo, kad jisai nuo 
teismo nesislapstytų ir neduotų progos mūsų priešams 
teršti Lietuvos vardo. Šita teisybė, kuri tapo tik dabar 
surasta, turėjo būti surasta jau suvirs pora metų atgal. 
Klerikalai to nenorėjo. Dabar būtų labiau vietoje pačius 
klerikalus prispausti su klausimu: “Kaip jūs dabar jau
čiatės, kai kun. Purickis vistiek buvo priverstas per Tri
bunolo karštuves pereiti, nors jūs to labai nenorėjote?”

Čionai tinka klerikalus dar užklausti, kaip jie jaučia 
si,, kuomet jų šmeižtas ant Jono Vileišio nepasitikrino? 
Jie buvo, pradėję plačia burna šaukti ant p. Vileišio, būk 
jisai būdamas Amerikoje atstovu padaręs negerovių su 
Lietuvos bonų pinigais, ir reikalavo valdžios, kad p. Vi
leišį imtų į nagą. Tas buvo purvo šmeižtas, kuris taip ir 
pasiliko ant klerikalų kaktos.

Tokiuose atvejuose sarmata pasilieka vis tik kleri
kalams.

- ' . ■ .....( >... ii.. . --------» ■ ..... *

20 DIDŽIAUSIŲ PASAULIO MOKYTOJŲ
Vienas iš žymiausių Amerikos kulturnešių, 90 metų 

senukas, prof. Dr. Charles. W. Eliot, laikraščiuose pa
skelbė lakštą dvidešimties didžiausių pasaulio mokytojų, 
tai yra žmonių, kurie savo mintimis ir raštais sutvėrė 
viso pasaulio pažangą.

Dešimtis iš tų didžių žmonių siekia laikotarpį 2300 
metų žmonijos istorijos, gi kita dešimtis siekia pasta
ruosius 200 metų.

Prie seniausios grupės priskaito šiuos dvasios mil
žinus: Aristotelį, Galeną, Leonardą da Vinci, Miltoną, 
Šekspyrą, John Locke, Immanuelį Kantą, Francis Ba- 
čoną, Isaaką Newton ir Ralph Waldo Emersoną.

Jaunesnės gadynės grupei). įeina: Adomas Smith, 
Michael Faraday, John Stuart Mill, William Ellery 
Channing, Harace Mann, Herbcrns Spencer, Ernestas 
Renan, Charles Robert Darwin, Ralph Waldo Emerson 
ir Louis Pasteur.

(Emersonas pakartotas abiejose grupėse, nes jis, 
prof. Elioto nuomone, į abi istoriškai priklauso.)

Galima bus kitiems mokslo vyrams šitas lakštas kiek 
apginčyti, vienok didžiumoje — jis paliks teisingas.

Lietuvių mokslo jaunuomenei labai pravartu šituos 
dvasios milžinus studijuoti, o Lietuvos švietėjams, jų 
raštais mūsų literatūrą lobinti — tai ištisai išverčiant, į 

tai sulengvinant, kad juo platesnė liaudis suprastų.
Tegul didžių žmonių mintys juo greičiaus prasisun

kia į vargų ir tamsybės suslogintą jauną Lietuvą...

jausmų, valios ir kultūros laips 
nio.”

kali būti ir teisybė.
Tūlas Ponsonby, anglas poli

tikierius ir ekbnorpistas, sugal
vojo gudrią teoriją, kuri pa
aiškina, kodėl moterys šioje ga
dynėje tiek drąsios, kad neku- 
rie vyrai negali jas pralenkti. 
Ponsonby sako, kad istoriją pa
studijavus, rasime, jog laikais, 
kad vyrai buvo vyrai, moterys 
slapstydavęs už ilgų drapanų. 
Bet kada vyrai “subobėdavo,” 
tai moterys išlįsdavo iš ilgų dra 
panų ir rėdydavosi trumpomis, 
kad pritraukus vyrus prie sa
ves.

Esą, mes pergyvenam gady
nę, kurioje vyrai labiau panėši 
į bobas, negu į vyrus. Vyrai 
nenešioja ūsų ir barzdų, bijo 
susikibti už krūtų, pasiduoda bi 
le valdininkui, kuris nori juo 
joti, ir, žodžiu, neturi drąsaus 
vyro ypatybių. Todėl moterys 
kad padarius lygsvarą visuome-! 
nėję, stveriasi vyriškų darbų ir 
pasielgimų: rūko, kerpa plau
kus, dėvi keistas drapanas, 
tanipa banditų vadovėmis.

—O’
Ln ūktas perversmas įvyko

Katalikų Susivienijime

EILINĖ AMERIKOS LIETUVIŲ UŽDUOTIS
Amerikos lietuviams darbininkams besivalant 

sužvėrėjusio komunistinio gaivalo unijose, pašelpinėse 
draugijose ir kitur, reikia nepamiršti, kad mes, kaipo 
pažangioji visuomenė, privalome pradėti ir kitą valymą, 
bet jau Lietuvoje: valymą, kad kitą metą Lietuvos Res
publiką įžengtų į naujus gyvenimo metus ne po “kuni
go” planeta, bet po vadovybe rimtų ir sąžiningų tautos 
veikėjų. , .

Šiandien Lietuvos priešaky stovi žmonės, apie ku
riuos lietuviai pirm karo nieko negirdėjo. Tokie, užsi
tarnavę vyrai kaip Basanavičius, Šliupas, Smetona, Leo
nas ir kiti šiandien neturi jokio balso lietuvių valstybės 
statyme. Tai yra liga, nuo kurios reikia Lietuvos valsty
bei išgyti. Mes priimame svetimtaučius rusus,, juos pe
nime ir darome viską, kad jiems būtų “karašo”, bęt ne
žiūrime savų veikėjų, kaip parodo kad ir prof. Būgos 
mirtis. Taip sveika lietuviška valdančioji partija neda
rytų. Jei taip Lietuvos valdžia elgiasi, tai tik parodo, kad 
ji nesusideda iš tikrų tautininkų-kultūros veikėjų.

Lietuvoje jau. yra keletas grupelių, kurios varo taiu

nuo

Du teismai teisė Purickį.
Eks-ministerį Lietuvos, kuni

gą Purickį, teisybė pasakius, 
’ teisė du teismai: vienas buvo 

visuomenės balsas, kitas — Vy-
■ riausias Tribunolas. Tribunolas 
l Purickį teisė prie uždarų durų* 
, ir išbaltino jį, Visuomenė tei- 
.1 sė jį atvirai, bet prieš ją Pu

rickis nesiaiškino, ir visuomenė 
nuteisė Purickį esant šmugel- 
ninku. Nežiūrint augščiausiojo 
Lietuvos Tribunolo, lietuviai vi 
sados tikės, kad Purickis susi
tepė save, nes per tris mielus

■ metelius vilkino savo bylą ir 
slapstėsi už kunigijos skvernų. 
Teisus žmogus taip nedaro.

,—o—
Kas skundė?

“Lietuvoje,” Liėtuvos vidaus 
reikalų ministerija, teisrndamo- 
si už darymą kratos po p. Vi-

i niką, .sako, kad “kriminale po
licija gavusi įspėjimą raštu, 
kad p. Norikus, vykdamas Ame
rikon, neteisėtai vežąs su savi
mi brangenybių.”

Būtų labai gerai, kad ta kri-.čiąs bolševikų dūdon žmogus 
minalė policija paskelbtų skun
diko vardą, kadangi Amerikoj 
iš Washingtono per “Tribune” 
apie tą dalyką visai kitokios ži
nios plaukia. Tose žiniose p. 
Norkus rišamas ne su brange
nybėmis, o su imigracijos reika
lais. O gali būti ir daugiau 
skundų buvę?

Už p. Viniko kratymą, val
džia sakosi “patrauks atsako
mybėn” kratėjus, nes jie netu
rėjo teisės diplomatą kratyti, 

žiūrėsime.
—o— 

Bedievybė Lietuvoje, matyti, 
Plėtojasi.
Iš Jonapilės, Varnių valsčiaus 

pranešama ve kas:
“Sausio 5 po pamaldų žmonės 

išvaikščiojo iš bažnyčios. Po 
kiek laiko atėjo zakrastijonas 
bažnyčios durų užrakinti, žiūri, 
nėra ant grotelių baltų užtiesa-

i lų. Kai kas, sako, jau matęs 
j tuos užtiesalus pas. dvi mergi-l 
nas.”

Kunigai, įvedę politiką ir pur 
vus i bažnyčią, dabar-baigia nai 
kinti žmonėse pagarbą link baž
nyčių, kuri buvo Lietuvos liau
dyje. Vienas vyrukas aną sykį 
“prišlapino” į švęstą vandenį, 
o dabar merginos vagia Dievo 
turtą. Už tą viską kalti ne “be
dieviai,” bet patys kunigai, ku
rie bažnyčias paverčia turgavie
tėmis.

nuo. 
senai ėjo bruzdėjimas prieš da- 
bartinį sekretorių Kižį. šis, | 
mat, buvo “suamerikonėjęs,” 
nelabai pažino lietuviškus reika 
lūs ir nebuvo politikierius. Sy
kiu jis neturėjo ir jokio prity
rimo vesti tbkios organizaci
jos reikalus. Pildomoji Taryba, 
narių ir kuopų spiriama, rado 
išeitį, prašalindama Kižį iš vie
tos. Kol jam bus rasta vietinin
kas, sekretoriaus šimutis.

Kaip žinome, bolševikučiai 
norėjo aną sykį į SLA. pasta
tyti visai nieko nenusimanantį 
žmogelį į SLA. sekretorius. Kas 
iš to būtų išėję? Panaši betvar
kė kaip katalikų susivienijime, 
kur, sakoma, net valdžia pradė
jusi reikalauti geresnės tvar
kos. Tai yra pamoka SLA. na
riams neklausyti zaunų, būk 
“susipratęs darbininkas” ir pu-

gali būti ir sekretorių didžiau
sios organizacijos, ir Amerikos 
prezidentu, ir fabriko vedėju ir 
taip toliau, ir taip toliau. Kiek
vienai vietai reikia tinkamo 
žmogaus, kuris pažįsta darbą. 
Tokius tik ir reikia rinkti į tas 
vietas.

Gerotėš vaisiai.
Iš Westfield, Mass, praneša

ma: “Darbai žymiai sumažėjo; 
kažkuriose dirbtuvėse pradėta 
dirbti tik 2-3-4 dienos į savaitę. 
Tik liejykla Smitho dirba pil
ną laiką. Gana dideli būreliai 
darbininkų vaikštinėja po gat
ves, lyg laukdami ką geresnio.”

Bedarbių sumažinimu kol-kas 
Amerikos valdžia ir 
visai nesirūpina. Tai 
iš didžiausių spragų 
gyvenime.

, — o— 
Pilgriirias.

Iš Amerikos į Romą šventų ar austriokas? Ar gal toks ištautėjėlis, kaip Pil- 
| metų švęsti, kolkas, išvažiavo
tik Lawrence parapijos vikaras, 
Juras.

visuomenė 
yra viena 
Amerikos

Kas jie buvo?
Kas jie yra? *

Prof. Munro, viduramžių istorijos profeso
rius Princetono universitete, Lovvellio Institu
to klausytojams davė 8-nias paskaitas temoje: 
“Lotynų Karalystė Jeruzolimoj”. Kalbamoji “Lo
tynų karalystė Jeruzolimoj” geriau sakant buvo 
“Kryžeivių ordeno karalystė.” Ji gyvavo tarpe 
1097—1183 m., viso 83 metus. Jos karaliais buvo 
Kryžeivių ordeno vadai, kaip Godfrey, ir vė
liaus, jo du broliai Baklvinai. Kadangi Kryžeivių 
ordenas turėjo susidūrimus ir su Lietuva, dėlto 
man buvo žingeidi! klausytis, kaip ir delko Kry
žeivių ordenas susitvėrė, kaip jis kariavo ir kokį 
nusistatymą turėjo Romos papa politikoje linkui 
Lietuvos. Prof. Munro paskaitos mane sudomino 
Romos politika arba “ckleziastika.” Dėlto aš, per 
Kalėdų atostogas, Bostono viename dideliame 
knygyne Romos bažnyčios knygų skyriuje, ga
vau progos per kelias dienas studijuoti eklezia- 
stikos (Romos bažnyčios mokslo) raštus, ką jos 
sako apie kryžeivius, jėzuitus, Lietuvą ir tt.

Beversdamas tuos raštus, užtikau faktus, 
kad mūsų klerikalų didžiai garbinamas Šv. Ka- 

(zimieras yra Lietuvos su Lenkija unijos bei vie- 
1 nybės patronas arba užtarytojas. Paveizdan, 
| svarbiausios katalikų politikos mokslo knygos 
i “The Catholic Encyclopedia’’ trečiame tome, 402 
puslapy apie Šv. Kazimierą sako:

“Šv. Kazimieras, Lenkijos princas, gimė ka
rališkame dvare Krakovoje 3 d. spalio, 1458 m., 
mirė teismo rūmuose Gardine, 4 d. Kovos, 1484 

1 m. (tik 26 metų senumo jaunikaitis) , Šv. Kazi- 
j mieras buvo Lenkijos karaliaus Wladyslovo Jo- 
■ gėlos anūkas, iš Kazimiero ir karalienės Elžbie
tos, Austrijos kunigaikščiūtės sūnus, šv. Kazi
miero dėdė, Lenkijos karalius Wladyslovas III, 
gindamas krikščionybę, žuvo 1444 m. ties Varna, 
mūšyje su turkais, šv. Kazimiero keturi jaunes
nieji broliai: Jonas I, Albertas, Aleksandras ir 
Zigmantas. Jaunysis brolis greit tapo Gniežno 
archiyyskūpiu; Zigmantas liko Lenkijos kara
lium. Šv. Kazimieras ankstyvą išsilavinimą gavo 
nuo kun. Dlugoszo, lenkų istoriko, kanauninko, 
Lembergo archivyskupo. Kun. Dlugoszas, buvo 
gilaus religiškumo žmogus, ištikimas patriotas, 
kaip Kallimachus. šv. Kazimieras iš pat jaunų 
dienų, nuo 9 metų senumo buvo pavestas auklė
ti tėvui Dlugoszui. Jisai jį tinkamai išauklėjo. 
Kaip Šv. ‘Kaz. buvo 13 metų, jam 'buvo pasiūly
tas Ungarijos sostas; jis buvo priėmęs kandida
tūrą į karalius. Tiktai tūla nelaimė jį sulaikė 
nuo gavimo karališko vainiko. Delio jisai grįžo 
Lenkijon. Vėliaus jisai taippat buvo mokiniu 
Tėvo Dlugoszo net iki 1475 m. Kuomet jo tėvas, 
Lenkijos karalius 1479 m. išvažiavo Lietuvon, 
ten valdohauti, tuomet šv. Kazimieras tapo Len
kijos reikalų vedėju. Nuo 1481 iki 1483 m. vedė 
reikalus labai sėkmingai. Apie tą laiką jo tėvas 
jį norėjo apvesdinti su Vokietijos irhperatoriaūš 
Fredriko III dukteria, šv. Kaz. nuo apsivertimo 
atsisakė, ir užsižadėjo būti visuomet nevedėliu. 
Po to jisai pajautė plaučių ligą ir tapo maldinin
ku, meldė Dievo sveikatos. Kuomet jisai buvo 
kelionėje po Lietuvą, jis mirė 4 d. Kovos, 1484 m. 
Jo lavonas palaidotas Palaimintos Panelės (Bles
sed Virgin) Katedroje Vilniuje. Po mirties jisai 
buvo pakeltas į šventuosius dėlto, kad jam gy
venant rodydavosi stebuklai. Lenkijos karalius 
Zigmantas I. įteikė papai prašymą Kazimierą 
kanonizuoti i šventuosius. Papa Leonas X pasky
rė komisiją deleguoti vyskupą Laccaria 
ištirti Kazimiero stebuklus. Tardymas buvo už
baigtas Turinoje 1520 m. ir 1522 m. Kazimieras 
tapo kanonizuotas į šventuosius per Papą Adria
ną VI. Papa Klementas 8-tas 4 d. Kovos nusky
rė šv. Kazimiero šventę, šv. Kazimieras yra Len
kijos ii- Lietuvos vienybės patronas arba užta
rytojas.”

Dabar skaitytojas patsai gali sau nusverti, 
kas buvo šv. Kazimieras: ar lietuvis, ar lenkas,

—o—
Naujas obalsis.

Tautininkų partija Lietuvoje, 
kuri norėtų matyti Smetonų 
Lietuvos prezidentu, išleido o- 
balsį: “Nebėra Smetonos — ne
bėra ir sviesto.”

« ■ ■ ' rLietuvos žydai važiuoja
Afrikon.
Iš Lietuvos pranešama, kad 

žydai, negalėdami atvykti Ame
rikon, pradeda važiuot j Pietų 
Afriką. Per vieną mėnesį išva
žiavę apie 50 asmenų. Matyti žy 
deliams Afrikoj sekasi, kadangi 
atsiunčia pinigų saviškiams Lie 
tuvoje, kad ir šie vyktų Pietų 
Afrikon.

Lietuviai gi daugiausia trau
kia Argentinon. Nesenai 
išvyko inteligento Dauknio 
šeimyna ten apsigyventi.

sudskis, želigowskis?
Mūsų klerikalai savo spaudoje, prakalbose, 

pamoksluose garbina Šv. Kazimierą, kaipo vie
natinį lietuvį šventąjį. Lietuvoje klerikalai turi 
suorganizavę šv. Kazimiero Draugiją. Ta drau
gija gana ten išplatinta kuopomis ar skyriais. 
Tos draugijos delegatas, kun. Kasčiukas, lankė
si Amerikoje ir rinko del tos dr-jos aukas, prira- 
šinėjo Amerikos lietuvius į tą dr-ją nariais. Tam
sūs Am. lietuviai katalikai bei klerikalai toje Lie
tuvos-Lenkijos vienybės patrono dr-joje sudėjo 
kelis tūkstančius dolarių; dauguma įsirašė dr- 
jos “amžinais” nariais.

Geneologišku žvilgsniu žiūririt, šv Kazimie
ras vargiai begalėjo būti lietuviu, nes jo motina 
buvo austriokė, o tėvas — Jogelibnčikas, gimęs

es^ iš lenkės. Kazimiere lietuviško kraujo bebuvo 
visa1

tišką kultūros darbą. Amerikiečiai geriausia padarytų, 
jei juos remtų pinigiškai: užsirašytų jų žurnalus, duotų 
aukų, užrašytų Lietuvon Amerikos spaudą, kad priga
minus daugiau mylinčių skaityti žmonių Lietuvoje. •

Tai yra užduotis, kurią reikia atlikinėti po biskį 
kasdien.

gal tiktai 20 nuošimtis. Sulyg tėvo, jisai buvo 
40 nuošimčio lenkas, 40 nuošimčių austrioku nuo 
motinos. Anthropologiniu žvilgsniu žiūrint, nors 
Kazimieras buvo kilęs iš lietuviškos veislės, bet 
jo prigimimas, išauklėjimas buvo anti-lietuviškas 
arba lenkiškas. Dėlto faktinai Kazimieras buvo 
lenku. Taip ir teisingai katalikiška encyklopedija 
apie jį paduoda, kad jisai buvo lenkas.

šv. Kazimieras nebuvo ir negalėjo bebūti 
lietuviu dėlto, kad jisai, kaip jo privatiškąs auk-

J lėto jas ir mokytojas, jėzuitas kun. Dlugosz pa- 
! duoda, buVo jau tikru lenku, — lenkiškai mels
davosi arba poteriaudavo, mužikų šnektos arba 
lietuvių kalbos nemylėjęs ir nemokėjęs. Taigi 
mūsų klerikalai apsirinko puilkųi globėją!...

Tokios pat srovės yra ir šiandien “lietuvių*’ 
tokių, kaip buvo šv. Kazimieras, zdigowskis, 
Pilsudskis — taipgi lietuviai!... Papa Adrianas 
VI, (kanonizacijos encyklikoje pilnai pasako: 
“Saint Casimere Polonia-Lituania unio patronus”.

šv. Kazimieras buvo pakeltas į šventuosius 
47 metuose prieš Liublino uniją. Tuomet Lietu
voje, apie pradžią 16-to šimtmečio prasidėjo ju
dėjimas prieš lenkinimą lietuvių; gimė tarpe lie
tuvių reformacija, kartu ir kilo nusistatymas 
prieš lenkus. Lietuvių įžymesnės šeimynos pra
dėjo šiauštis prieš lenkinimą. Įžymesni lietuviai, 
jau permatė Romos tikybą kaipo lenkinimo sro
vę, dėlto pradėjo priiminėti reformaciją arba 'kal- 
vinizmą. Romos Papa su savo agentais nusigan
do. Mat gerai suprato, kad Lietuva be unijos su 
Lenkija taps pažangi valstybė ir neibus Vatikano 
interesų pakalike. Romos papų nusistatymas bu
vo kaip nors Lietuvą su Lenkija suvienyti, nes ir 
lenkai to geidė. Užtai per Lenkijos pasidarbavi
mą, Kazimieras tapo pakeltas į šventuosius.

Vilniaus vyskupo Tabaro laikuose (1500— 
1507 m.), Lietuvoje prasidėjo nusistatymas prieš 
lenkus arba prieš lenkinimą lietuvių. Lenkinimo 
atrėmimu buvo reformacija. Lenkinimo šulai, 
vyskupai ir (kunigai, nusigando reformatų judė
jimo, numatę tame norą atasiskirti nuo 

(Užbaiga bus)
lenkų.

o O- o

Už TĖVYNĘ

Tarp žaliuojančio karklyno 
Gul kareivis Lietuvos;
Rankos, kojos jam sutino,
Teka kraujas iš galvos.

Jis paveikslą Kristaus Dievo
Stipriai spaudžia prie širdies, 
Jau jis niekad savo tėvo 
Nei močiutės negirdės.

O viršuj, kranklys, kaip žVėris, 
Rengias karštą kraują gert;
Karžygis, lūpas atvėręs,
Taip jam skubinas patart:

“O, krankly! ųždyką lauksi 
Ir galasi sau nagus;
Tu pietus negreitai gausi,
Neš aš feyvaš’ ‘dar žmogus^*****

Skrisk greičiau per šią giružę 
O prie Nemuno plataus, 
Stovi ten graži bakūže, 
Taip kaip grybas po lietaus.

Ten gimtinė vieta mano;
Ten viskas meilu aplink;
Ir močiutė ten gyvena;
Ją nuo manęs pasveikink.

Tu nunešk jai linksmą žinią:
Kad mes sumušėm priešus;
Kad laisva jau mūs tėvynė,
Kad jau mūsų priešai žūs.

Pasakyk merginai mano, 
Jog laimingas aš be jos — 
Lai ji linksminas, gyvena, 
Kitas greit pas ją atjos.

Aš jau vedęs kitą pačią, —
Turtus, laimę duos ji man;
Už tėvynės žemę plačią
Šiandien aš gulu graban.

Kas gal gaut didesni kraitį?
Aš gi laisvę Lietuvos!!
Kas gal ką svarbesnio veikti?
Lai kiekvienas pagalvos!”

— A. Gudelis,

0 O o
■”!»#,į.

LIETUVOS GIRIOS
a

Kur dingot mūsų girios galingos?
Kur šiandien jūsų didi garbė?
Kur jūsų tankmės švininis garsingas?
Nebėr jau girios... jau ji grabe...

Nebėr, išnyko jūsų žali plotai, 
Ošę per amžius taip paslaptingai;
Liko krūmokšliai, skruodžiai apkapoti, — 
Ndbėr, jūs žūvot... o gal amžinai...

Tik vien vėjalis smėlius benešioja, 
Toj vietoj, kur jūs seniau šlamėjot.
Ir nieks jūs likučių >daibar neužstoja, — 
Naikint jau baigia... jūs retėjat...

Bet ne! Jūs neturit taip gėdingai žūti, — 
Juk nežuvo dar mūsų Lietuva, 
Jūs vėl turėsit dar galingais būti, 
Ir tol gyvensit, kol tauta gyva.

žaliuosi! amžius, ir vėla šlamėsit, 
Skelbsit mūs vardą pasauliui garsiai;
Jūs tautos vardą iškelti mokėsit,...
Ir jūs mes glc-bsim, kaip mūs proseniai.

— Pabudęs Vaidyla.

i-
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NIEKTIKYSTĖ

Rašo Anis Rūkas

Įtikėjimas į burtus, ččrus, ra
ganas, užkeikimus, ir viso to, 
kas neparemta tyrojo mokslo, 
vadinama Niektikystė, angliš
kai “superstition.”

Niektikystė turi plačią ir var
giai apsklembiamą prasmę; ji 
randasi ne tik pas pavienius; 
ji pasi'skleidusi pas ištisas tau
tas, gentis; dažnai ji tūni tarp 
tikybos ir papročių šalies ar 
tautos ir ant savęs jos vargiai 
teįžiūrima, o greit kituose pa- 
stebiama; paprastai, kas ne su
lyg mūsų papročių, ar tikybos 
dėsnių, daroma, esti mums sve
tima, vadiname monais, ar niek 
tikyste.

žmonės, pasiekę šiek-tiek aug

štesnio kultūros laipsnio, taipgi 
nėra liuosi, nuo niektikystės.

Dirstelkim į mūsų pačių gy- 
venimą-padavimus, gandus, į 
tam tikrus pranašavimus ir t. 
p.; rasime daug jų, kurie mikles 
nio proto išvadoms priešingi, t. 
y. neturi pamato pranašavimui, 
ar lėmimui, o tačiau dauguma 
kalba ir tūli nenorom tiki.

Pamenu sykį, dar mažas bu
vau ; susėdę apie skuomę valgė
me kūčių vakarienę; motina at
siliepė į tėvą šalę sėdintį:

“žiūrėkim, tėvai, ar mūsų vai 
kai išgyvens per ateinančius 
metus; kurio šešėlio galva lyg 
užkirsta, tas mirs.” Tėvas nu
sišypsojęs, rodos nieko neatsa-

ATEIKIT PIRKTI PAS MUS
KAINOS PIGIAUSIOS

PREKĖS GERIAUSIOS!

Darbo Drapanoms

Marškiniams, Kelnėms, Overauzėms, čevory- 

kams, Pirštinėms, Pančekoms ir Reinkotams

Vyrams, Berniukams, Mergaitėms

TTse Army and Navy Store
259 GRAND STREET

Kampas Roebling St., Brooklyn, N. Y.

PUIKŪS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N
Kampas Berry Street

Kolonijališkosios Dienos
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirčdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugeli* 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris, jei JA
-*•* t jjtepsi juomi galvą kasdien per sa- ‘

vaite ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba už 75c. prisiun- 

r čiame paštu tiesiai iš dirbtuvės.
F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

TEATRO VEIKALAI
“Vienybės” Knygynas turi šių teatro veikalų 

kurie pasirodė populiariski:

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
Meile Visų Ligų Gydytoja. —■ Labai linksma meiliš

ka komedija.................................................20c
Rytų Pilis. — Penkių aktų drama......................... 35c
Pavogtas Kūdikis. — Tragedija trijų aktų........40c
Tremtinis. — Vieno veiksmo drama.......................25c
Samsonas ir Delila. — Garsi Bibliška meilės drama 

dvejų aktų................................................ 50c
Kryžiokas. — Nauja dviejų aktu komedija iš Lietu- 

... 10c 
Dviejų 
... 50c 
... 25c

Juozapas ir Zelbora ir Faraono Sapnas. — 
aktų bibliška meilės drama...........

Užkeikta Mergele. — Keturių aktų drama ..

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

kė. Aš kaklą kiek galint įtrau
kęs, tėmijau jų veidus, ar tai 
juokais, ar rimtai pranašavo; 
tačiau bijojau pažvelgt į savo 
šešėlį. Kokie šešėliai buvo, ne
žinau ; mes visi užaugome. Ki
ta; jei šuva kaukia, mirs kas 
nors iš kaimynų; gegutės kuka
vimas kieno sode, ar kluone, rei 
škia mirtį; tikėjimas į sapnus 
nelaimingas dienas, kortų meti
mas, delnažinystė, — visa tai 
niektikystė.

Vienam savo straipsnely, esu 
rašęs, kad tikėjimas turi ma
gišką jėgą; ar naudai, ar nenau
dai tikinčiojo, tas priklauso nuo 
įtikėjimo pobūdžio. Tikėjimas 
tveriamojo (konstruktyvioj po 
būdžio yra pageidaujamas as
mens gerbūviui; gi tikėjimas ar 
dančio (destruktyvioj pobūdžio 
— pragaištingas — nes jį augi
name nusiminimo, abejonės, ar 
baimės stoviuose.

Kai-kas pasakys, — netikime 
į blogą; tas berods taip iš oro 
nuduodama, tačiau nesant apsi- 
pažinusiems su dvasės sudėties 
sąlygomis, kaip viršuj minėjau, 
daugelis pasiduoda burtų, pra
našavimų, ar įkalbėjimų įtakai, 
kurie palengva lenda vaidentu- 
vėn, gimdydama nusiminimą ar 
baimę, laukiamojo nuotykio.

Aiškesniam supratimui, imki
me žiniūnus, laimės spėtininkus.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
Sekanti išplaukimai iš New Yqrko:

Laiv. “Estonia” 24 Va sark 
Laiv. “Lituania” 17 Kovo

Į Klaipėdą, visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50
Į Klaipėdą ir atgal — $181

1 Užčėdysit $44.50 apsimokant 
abi pusi

Visada atsiminkit, kad B. A. L. nu- 
vežš jumis didžiuoju laivu tiesiog j 
Baltijos JuriiĮ Portą, (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be kliūčių, vargo ir lau
kimo. toliau gražiu laivu keliausit ir į 
pusparį Klalpėdon atvyksit.

Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadway, New York 
ar prie savo agentų

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliju) 
sumažinta kaina, 3 klosos sugrųžti- 

nių laivakorčių

l KAUNĄ ii' ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211 

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
. LAIVAIS — $186.

Į Lietuvę, greitu laiku. Išplaukimai 
kas subata. Keleiviai nepiličeiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar į

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuot 
j Senų. Tėvynę 
ir grįžt bėgyje 
vienų metų, be 
ėjimo per Ellis 
Island, tų. ga

lite padaryt išgaunant leidimų del 
sugrįžimo.

Sužinok apie kelionės patogumus 
ant J. V. Valdžios laivų. Jie turi 
švarius ir linksmus kambarius del 
2, 4 ar 6 žmonių, puikūs valgiai, 
mandagus patarnavimas, didelės dė- 
nys, band koncertai ir visokios rū
šies patogumai ir linksmybės.

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

Pasiteiraukit pas vietinį laivų a- 
gentų arba

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York OBy 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

Tie žiniūnai iš kortų, delno ar 
akių, už tam tikrą mokestį pra
našauja ašmens ateitį (laimę), 
nors jie yra paprasti žmonės, 
be jokio, net pamatinės psicho
logijos mokslo, o tik apsukrūs 
monclninkai. Toks spėtininkas 
pasako, kas atsitiks, už kiek me 
tų, ir kada, ir kas bei kokia 
mirčia mirs. Tame jo spėjime 
tušti žodžiai, kurie veikia kai
po įkalbėjimas (suggestion) ; 
jei tas pranašavimas kalbėjo 
apie skaudų nuotykį, ar būsimą 
mirtį, asmuo nors ir nenori ne
malonumo, bet jis maždaug tiki, 
kad spėjikas žino ką sako; čia 
abejonė ir baimė laukiamo įvy
kio artinanties, traukia savep 
tą negeidžiamą bei nemalonų 
nuotykį; čia neretai spėjiko pra 
našystė išsipildo, jis lieka laip
sniu garsesnis, nors pats žmo
gus savo baime tokią ateitį sa
vep patraukė — sutvėrė.

Psichologai aiškina tą visai 
paprastai; jie netiki į spėtinin- 
ko viršgamtišką jėgą, ar susi
žinojimą su dvasiomis; jie sa
ko, kad spėtininkas, kurs ge
riausia atspėja, turi gabumą į- 
kalbėt tokiu tonu, kad klausąs 
ima sau į galvą, taip kad jam 
visada prisimena burtininko žo
džiai; jis juos mena, vaizduo
ja;‘džiaugias, ar bijosi, ir tuo
mi ne spėjikas, o pats tveria 
pranašautą įvykį. Juo asmuo 
lengviau įkalbėt, tuo jis dau
giau tiki, tuom spėjiku leng
viau atspėt jo tokio asmens at
eitį.

Tame ir slepiasi pamatas at
spėjimo žmogaus ateities; yra 
niekas kitas, -kaip šaka niekti- 
kystės. Jei žmogus pavartoja 
niektikystę, kaipo žaislą, o ne 
rimčiau, tuomet nieko blogo; 
tik, deja! daugelis ja naudoja 
“iš padavimų,’,’ kaip žmonės sa
ko, ir laiko už tikrą; laukdami 
blogo, žinoma, sulaukia, ir žmo
nių padavimai)pildosi; o jei kas 
sulyg jų laukimo, nesipildo, tuo
met lieka neužganėdinti!

Dabartiniam laike biblijos se
kėjai, ir -kitokie apsiskaitę '“pra
našai,” vieni skelbia “svieto pa
baigą,” nurodydami metus ir 
dieną, o kiti nemažiau tiksliai 
— kad žmonės nebemirsią. 
Laukt “svieto pabaigos,’’ net 
drąsiausiam, nėra maloni žinia; 
bet girdint pranašavimą, kad 
jau nemirsim,’Visai kas kita; iš 
tokios naujienos ir geriausia 
katalikas, gulėdamas ant mir
ties patalo, džiaugsmu atsidus; 
nors katalikas geriausia žino 
dangaus džiaugsmus ir pragaro 
skausmus, tačiau mirt nenori. 
Panašūs pranašavimai su tyria- 
muoju Prigimties mokslu nieko 
bendro neturi, ir negali turėt; 
nes jei žmonės nebemirs, tai iš 
kitos pusės — ir negims; ki
taip, būtų nesupaisomas ruožas, 
su vienu galu. Kad tokie pra
našavimai daugiau džiugina, ne 
baugina — pats mėgiu jų klau
syt. Svajonė lengviau sutvert, 
negu tikrenybė.

Noriu skaitytojus įkalbėti: 
jei mes neturim pakankamai 
mokslo supratimui Gamtos bei 
Prigimties apsireiškimų, ir ne
sužinome savo dvasinių jėgų, 
tikėkime vien į tokius pranaša
vimus, kurie mums malonumą 
suteikia, o ne baimę, ar sopulį; 
tikėkime, laukime sau gero, o 
ne blogo. Emersonas pasakė — 
“nuo širdies, kuri tveria pasiti
kėjimą visos kitos širdys vir
ba, sulyg jos tono.” Sakoma, 
kad sau pasitikįs, tvirtos valios 
asmuo sau įkalbėjimu galįs ne
tik iš neišgydomos ligos pa
sveikt, bet ir gyvenimą sau pa
ilgint. Tvirtai valiai ir dievai 
tarnauja!

Jei sapnas blogai lėmė, ar spė 
jikas, negeistinai nuspėjo — 
spjaukime ant jo — meluoji! — 
netikėkime ir stengkimės būti 
ramūs. Baimė, priešinga džiaug
smo pusėj. Tokiu būdu niekti
kystę bent nuo blogo apribosi
me. Kai suprasime tikėjimo vei
kmę, į blogą nebetikėsim.

iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo
ČIA TALPINAMA RINIOB 18 AMHBIKOB LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSU GABIU 

KORESPONDENTU AFEB TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAI IB ABELNĄ JUDĖJIMU

BROOKLYN, N. Y.

Vasario IG-tos šventė Globic- 
tėms pavyko

Pereitą sekmadienį, Vienybės 
Svetainėje atsibuvo apvaikščio- 
jimas sukaktuvių 7-tų metų, kai 
Lietuva save valdo; surengė L. 
Moterų Globos draugija.

Nors oras buvo negražus, li
jo nuo pusdienio, bet visgi žmo
nių susirinko, — beveik visi, 
kurie visados stovi sargyboj sa
vo tautos.

šio vakaro vedėja A. Ankuda 
kaip brangi 
perskaitė iš 
išspausdintą 
dokumentą,

vičienė paaiškina, 
mums ši diena. Ji 
“Vienybės” Nr. 20 
Lietuvos Tarybos
pasirašiusių lietuvių, kad jie pa 
reiškia pasauliui, jog Lietuva 
turi būti laisva.

Potam perstatė Eleną Viziū- 
tę, kuri paskambino “Napoleo
no” maršą ir “Audrą.” Potam 
kalbėjo L Mikolainienė vien tik 
iš moterų judėjimo; ji gana 
gražiai nupasakojo. Toliaus, An 
tanina Žarskytė padainavo la
bai jausmingų dainelių .skam
binant pianu E. Viziūtei. Po
tam kalbėjo K. širvydienė; ji 
nupasakojo, kaip 1918 m. Vasa
rio 16, susirinkę lietuviai Vil
niuje ir po ilgų kalbų, jie paė
mė drąsą parašyti dokumentą, 
padėdami savo vardus, kad Lie
tuva turi būt laisva ir save val
danti. Ji pastebi: ar visi tie vy
rai, kurie padėjo savo parašus, 
išlaikė savo pasiryžimą? Rodos, 
kad ne. Tik labai nedaugelis, tų 
tarpe ir J. Vileišis dar tarnauja 
savo tautai ir valstybei; kiti 
pakrypo prie partijų ir jie dau- 
giauš tarnatij'a partijoms, o ne' 
valstybei. Nebūtų Vilnius pa
kliuvęs lenkams, nebūtų Lietu
vos valdžia pakliuvus kunigams, 
kurie .šiandien lietuvius smau
gia, keikia ir persekioja laisvės 
žodį, jei kr. demokratų partija 
nebūtų parsidavusi Romai ir 
Varšuvai. Ji sakė: lietuviai, bū
kim tačiau drąsūs ir tvirti, kad 
joki blogi žmonės negalėtų mū
sų suklaidinti; lai šitokie ap- 
vaikščiojimai mums laikys tvir
tais, tuomet žalingiems sveti
miems gaivalams nebus vietos 
Lietuvoje. Kunigus varykim 
lauk iš politikos; lai jie eina 
bažnyčion ir mokina žmones 
meilės artimo, o ne keršto. Mū
sų bažnyčios, mūsų pastatytos, 
lai bus mums patiems; tai yra, 
kas Lietuvoje, tas Lietuvai, o 
ne kokiai ten Romos partijai.

Jos prakalba buvo gana įspū
dinga.

Programą papildė dar jauna 
mergytė, Monika Miltakiūtė, ku 
ri dailiai padeklamavo: “Ka
reivio atsisveikinimas.”

Pabaigoje visi sustoję sugie
dojo Lietuvos Hymną: “Lietu
va, Tėvynė mūsų.”

Tuomi programas ir užsibai
gė. žmonių 
bet jie visi 
sario 16-tos 
jo su tikra 
sai skirtingai, kaip girdėtis, ap 
'vaikštinėjo tą dieną mūsų apy
linkės klerikalai, kurie daugiau
siai pašventė laiko baltinimui 
juodos kunigų politikos ir tei
sinimui didžiausios pražangos -- 
tai atidavimo lenkams Vil
niaus.

Panašiai ir bolševikai čionai 
apvaikštinėjo, paminėdami savo 
šventąjį Leniną ir teisindami jo 
kraugeringą politiką Rusijoje.

Tautietis.

nors nedaug buvo, 
džiaugėsi, kad Va- 
šventę apvaikštinė- 
Tėvynės meile. Vi-

NEW BRITAIN, CONN.

Mano įspūdžiai šioje kolonijoj

Pirkite “Vienybės” 
šėrus! Vienas Šeras — 

10 dolariu. k

Vasario 14 d. man teko nu
vykti Į New Britainą; kviečia
mas buvau Lietuvos šelpimo

Komiteto pasakyti prakalbą per 
šventę 7-nių metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių, ku
rios čionai apvaikštinėta Vasa
rio 15 d. Ilgai kviečiamas atsi- 

. prašinėjau, bet p. J. Maksima
vičius, kaip įsikabino laiškais, 
taip ir neatleido.

Apsistojau savo senoje apsi
stojimo viešnagėje — pas p. Jo
ną Mikalauską, 382 Park St., žy 
mų vietos veikėją ir dabar es
antį valdininką — New Britai- 
no ugnagesių departamento ko- 
misionierių. Jis ir jo žmonelė 
visuomet svečius nuoširdžiai vai 
šina, tad ir man teko net dvi 
dieni maloniai pas juos subūti.

Išvakariai teko apsilankyti 
pirmame vakarėly bazaro, kurį 
turėjo surengęs minėtas L. Š. 
K. naudai našlaičių Lietuvoje, 
ypač Vilnijoje. Bazaras ir pra
kalbos surengta Lietuvių Svetai 
nėję, ir p-Jė Sofija Mikalaus- 
kiūtė tatai gražiais pranešimais 
išgarsinusi anglų spaudoje, o

■ kiti komiteto nariai išskelbę lie 
tuvių laikraščiuose ir plakatais.

■ šeštadienio vakare bazare pub-
• likos buvo neperdaugiausiai, —
• mat dar pirmas buvo vakaras,
■ prie to parapijonai turėję tą
■ vakarą kokią ten savo vakarie-
• nę. na ir pasitaikė dar kiti du
■ parengimai: tai Amerikos Lie- 
. tuvių Basketball Kliubo išva-
• žiavimas ir koki ten pramoga
• ordeno “Elks,” kur ir lietuvių 

daug priklauso. Bet kurie buvo,
, ypač jaunimas, smagiai vakarė

lį praleido. Teko ir man draugi
joje sunaikinti dailus sūris, ku
rį laimėjo p-nė Maksimavičienė 
(norėjom laimėti dar vieną, bet 
nepavyko!).

‘ ' Kiti bazaro vakarėliai tikima-
• si bus labai skaitlingi; jie bus 

Vasario 16 ir 19.
Ant rytojaus po pietų turė

jom prakalbas. Kaip tik rinki
mosi laiku pradėjo lyt ir ren
gėjai nusiminė. Bet publikos vis 
gi susirinko į 300 vyrų ir mote
rų. Prakalbas atidarė vedėjas 
p. J. Mikalauskas, dailiai pra
kalbėjęs, ir perskaitęs vardus 
tų istoriškų žmonių, kurie Va
sario 16, 1918, paskelbė Lietu
vos Neprigulmybės pareiškimą, 
nušvietęs istorinę reikšmę šios 
šventės.
mas P. Bružausko, dailiai su-j 
dainavo Amerikos ir Lietuvos( 
hymnus, taipgi daineles: “Mes 
sveikinam šį vakarą visus,’’ “Tu 
pi šarka ant tvoros” ir “Šalta 
žiema jau praėjo.” Potam kal
bėjo miesto burmistras (mayo- 
ras) p. Angelo M. Paonessa (kil 
mės — italas). Jis gyrė lietu
vių pastangas gerbti savo tau
tybę ir ragino šelpti savuosius 
čionai ir Europoje. Abelnai jis. 
reiškė lietuviams pilną draugin 
gumą. Po juo teko kalbėti man. 
Kalbėjau ilgokai, bet man ro
dos — gana sausai. Kam ma
ne kviečia kalbėti, aš pats ne
suprantu !

Po prakalbų rinkta aukos. Su 
rinkta virš $40.00. Pabaigoje 
buvo leista publikai klausimai, 
bet klausimų nebesirado. Rods 
rengėjai sakė, kad prie durių ke 
lėtas bolševikėlių pradėję erzė
ti, kai buvę prisiminta apie jų 
“rojaus” sugriuvimą, bet, ma
tyt, jie nusprendė geriau nu- j 
tylėt; nes minia per prakalbas 
išrodė labai patriotinga ir nuo
latos reiškė savo jausmus del
nų plojimais, kur tik apie lie
tuviams brangius dalykus buvo 
žodis tarta.

Po viskam susirinko būrelis ' 
veikėjų pas p. Mikalauską, čia 
buvo mūsų veteranai: J. Skri- 
tulskas, Vitukinas, Daunis su 
žmona, Buinis, Kovaliauskas ir 
keletas kitų. Teko gražiai apie 
viską pasikalbėti.

Po tam kviečiamas apsilan
kiau L. N. Varpo Dr-jos vaka-

-------------------------------— —

rėly. čia radau puikaus jauni
mo. Dauguma čia gimę ir au
gę, bet beveik visi lietuviškai 
kalba, lietuviškus šokius mo
ka, griežiant dviejų lietuvių mu 
zikantų smuikomis.

Apie 11 nakties Varpiečių vai 
kinai ir merginos patiekė gar
džių užkandžių. Vaišių šeimy- 
ninku buvo Petras Mikalauskas. 
Programėlį vedė F. Andriulio
nis. Kalbėjom: aš, A. Osteika ir 
•kiti. Dainas išpildė: J. Kuckai- 
lis: “Varpai gaudžia” ir dar 
vieną; J. Maksimavičius: “Gė
riau dieną” ir “Šių Nakcelį;” 
St. Matuliūtė dailiai sudainavo 
dainelę, kurios vardo nenugir
dau; A. Baukutė — “Pamylė
jau vakar” ir J. Kavaliauskas: 
“Stasys” ir “Onytė.”

Vakarėlis ant manęs padarė 
dailaus įspūdžio. Garbė Varpie- 
čiams, kurie pas save suspietė 
gražius jaunimo žiedus.

Beje, vis toje pačioj Lietuvių 
Svetainėje teko sutikti visus se 
nūs New Britaino veteranus vei 
kėjus: Neimoną, Mažeiką, Tut- 
lį, Sauką, brolius Račiūnus ir 
kitus. Tūli iš jų per desėtkus 
metų čia nešė lietuvybės vė
liavą ir dabar jiems malonu, 
kad šios kolonijos jaunuomenė 
jau stojo į jų pėdas ir sudaro 
puikų mūsų tautinį branduolį.

Smagu New Britaino pabuvo
ti. žmonės meilūs, gerai pasi
turį. Bizniai gerai jiems sekasi: 
J. Mikalauskas užlaiko puikią 
valgyklą visai arti gelžkelio sto
ties (323 Main St.), kur visuo
met pilna svečių. Osteika su 
Bružausku perkelia savo krau
tuvę į didesnę vietą, ir tai ant 
didžiausios mieste gatvės. Gerai 
verčiasi “Vienybės” šėrininkai 
— M. Daunis su duonos kepyk
la ir p. Mantvila su krautuve. 
Račiūnai gerai įsidirba su foto
grafų įstaiga. Darbai čia irgi 
neblogai eina.

Šios visos pramogėlės New 
Britaino lietuviams gana gerai 
nusisekė. Negali nesisekti, kuo
met visi išvieno dirba, išskyrus 
keletą šiaip sau klajojančių pa
skui svetimas idėjas.

J. O. Sirvydas

Varpo” Choras, veda-

Amerikos ir Lietuvos Skausmai, 
mėšlungis,

neuralgija ir reumatiškas 
gėlimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERAS
GOTHARDOL

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Gaunami bent aptiekoje.

; W. F.,SĘyĖRA:Č0L'y;,’: 
CEDAR RAPIDS,/IOWA.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

P.
P.

M. 
M. 
M. 
M.

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SŪNŪS

Patyrę, Laisniuotl Oratoriai 
Balaamuotojai

Parsamdome automobilius 
kieme reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca
Tel. Plaza 1350

Ir

viflO-

St., 
Baltimore, Md.
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šventakupriū Partijos 
A rn ha sada, A mer ik o j 

193 Grand St. Box 13 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS

Di-Įsakymu Antano Tėvo 
džiojo šiuomi yra skelbiama vi
siems vierniems šventakupriam 
kad visi turi 'kuogreičiausiai už
siregistruoti pas Partijos Amba 
sadorių Amerikoj, o neužsimo
kėjusiems tuojaus prisiųsti me
tinę duoklę 9c., o garbės na
riai moka 13c. metams; kitaip 
būsime priversti pavartoti vi
sus galimus ir negalimus bū
dus iškoloktavojimui duoklių. | 
Bostono Šv. Partijos kuopa jo- |

kių atskaitų iki šiol neprisiun- 
tė. Waterburio dar nė narių 
mokesčių neprisiuntė, o jau a- 
pic Chicago — nė kalbos nėra! 
Pavieniai ten-fcn dar kruta.

Viernieji, nesnauskite, nes da 
bar eina vajus surinkimui lėšų 
užrašymui “Tarkos” Lietuvos 
cenzoriams, nes pastarieji taip 
ją pamylėjo, kad sau išsikerpa; 
iš tos "priežasties daugelis mū
sų viernųjų Lietuvoj lieka be 
organo.

Viso Pasaulio šventakupriai, 
Vienykitės!

šv. Ambasadorius Amerikoj 
Originalui Atitinka —

Stasys Plonasis,
13-tas Sekretorius

MUSŲ PŪDYMAI
Oister, Mas! — čia visokios 

kalbos eina apie naują kompo
zitorių, kuris randasi Bostonbin 
ze. Mat Mikas Petrauskas, iš
važiuodamas Lietuvon, pamiršo 
vieną seną čeveryką. Taigi vie
nas garbingas vyras, užsimovęs 
tą čeveryką, šaukia: aš! aš! 
aš! Petrausko vietą užėmiau.

tik tame, kad jo 
Petrausko čevery- 
Niutono čeverykų 

Kasbek.

Visa bėda 
viena koja 
ke, o kita 
dirbtuvėj.

ŽINIOS Iš ROMUVOS
Kaunas. — Tik-tik nebeįvyko 

baisiai bedieviškas atsitikimas 
— būtent nuteisimas švento Pi- 
pirickio už nešventą šmugelį. 
Nelaimė buvo prašalinta tik ku
nigėliais, kurių privažiavo iš vi
sos Romuvos, daugiau, negu šį
met važiuos į pačią Romą. Ku
nigėliai pagrūmojo Tribunolui 
jo atstatydinimu iš “džiabo”, 
todėl viskas ir užsibaigė taip 
gražiai, kaip iš kantičkos.

Spondentas.

*WWWI

Namai De Plano Nuobodus
Muziką myli kiekvienas žmo

gus, o geriausi kompozitoriai 
skaito pianą tobuliausiu muzi
kos instrumentu. Gal dar nie
kad negirdėjot Naujausiai išlei
stų rolų del Player Piano, kele
to vardus mes Čionai paminim, 
bet dar ir daugiau turime, ku
rių vardai čion nėra pažymėti.
____________________  $1.00Tėvynes garbei maršas

. Vai varge, vargeli-------------------------------------- $1.00
Gėriau dieną, geriau naktį_________________ $1-00
Tai mergelių dainavimas ______________ _____  $1.00

Reikalaukite kataliogo su dideliu pasirinkimu rolų.

Irgi Kaunas. (Litų pavyz
džiai). Lietuvos Banke yra iš
statyta pora komplektų litų pa
vyzdžių (rėmuose ir po stiklu), 
kuriuos kiekvienas gali maty
ti visai veltui. Mes turime ži
nių, kad kaime jau mokama 25 
centai už lito parodymą. Ar ne
vertėtų įtaisyti skrajojantį litų 
paroda provincijai ir imti bent 
kiek pigiau. Lietuvos Banke, pa 
vyzdžiui, galima matyti daug 
žmonių ties minimais litų pa
vyzdžiais besilaižančių. Iš to se
ka, kad tokia paroda turėtų pa
sisekimo. — Spaktyva

BALTA MARĖS RAUDA 
(Jos brolių, kurie užsimigo ir 
pražiūrėjo “Tarkos” planetos 

užtemimą)A. ANTPUSAITI
981 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS
garantuojamo laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedčlioinis 

nno 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klcsos dienomis ir,vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 — 2nd Avenuo, (Kampas 14 gatvės) New York City

nų mokyklą. Mokykla atdara

Sunkūs laikai mus pagavo 
Svietą dingo iš namų — 
Nekantrumas J. Danieliaus: 

.“Pinigų, vis — pinigų!”
Pinigas viską sutaiso — 
Nieko nežiūri, nepaiso: 
Tik prisiūski pinigų — 
Būsi Danieliui draugu.

J. Danielius žiūri, tvarko, — 
Pcperiaus veltui nedarko; 
Katram laikas jau išėjo
Tėmyk — “Tarka” jau n’atėjo

Vai, ką reik toliaus daryti?
Reik Danieliaus supaisyti 
Kai pinigus jisai gaus, — 
Tikėk — “Tarka” atkeliaus.

J. Danielius gavęs grašio, 
Storon knygon užsirašo, — 
Nepraleidžia dienos, meto, — 
Kada baigias,

J. Danielius
Paskutinius
Kad viskas
“Tarka” brazduotu aštriai.

- XX.

greit pamato, 
knygas veda, 
plaukus deda 
būtų gražiai,

liuosna pas Marytę.
— Jonukai, tu gal daug pa

nelių turi! tai manęs nebegalė- 
klausė Marytėsi mylėti ?

Jonuko.
—- Nevienos neturiu, nė su 

viena nesu dar gerai ir pasikal
bėjęs; esu nekaltas. Tu, Mary
te, tai gal daug kavalierių tu
ri? — klausė Jonukas Marytės.

— Kaip Dievą myliu — ne
turiu nė vieno, ir nė su vienu 
dar nesu sėdėjusi. Pirmą syk 
su vyriškiu savo gyvenime sė
džiu !

Ir štai nekalta porelė susirišę 
ncatmezgamu mazgu. Abudu 
gailiai apraudojo savo žalių rū
tų vainikėlius.

Po šliūbo, jau keturi mėne
siai ir garnys aplankė Marytę.

Jonukas barasi: “Kam tu ma 
ne apgavai! Aš tik vienas ne
kaltas.”

Štai į penktą mėnesį Jonukas 
gauna pakvietimą stoti teis
man su Onyte, duoti duonos jos 
ryksneliui.

Penki tūkstančiai — tai ne- 
juokai. Ir štai yla iš maišo iš
lindo. Petras Kriukelis.

J U OKI'S
KAD IR
NENORI

Visi traukiniu!
Iš kolegijos keletas vaikinų 

važiuoja į namus atostogoms. 
Nešikas negras atvelka paskui 
juos prie traukinio keletą sun
kių lagaminų.

— Na, mano vyre, — sako 
vienas studentas, — ar galim 
mes ką nors tau duoti?

— Ką tik jūsų mylista norit, 
— atsako nešikas.

— Draugai! — kreipiasi stu
dentas į draugus, — ką jūs sa
kysite į mano pasiūlymą duoti 
šitam 
lio!”?

nešikui tris garsius

Rami bus, sąžinė 
Sustok!

Aš nenoriu sustot! 
(lengvai atsidusus):

1 Keleivis: Ne.
Airys: Tai buvo ne mano sū

nus.

Istorinė klaida
Užbaigęs augštą mokyklą Bei

na rdas pasakojo savo tėvui, ką 
jis išmoko:

— žinai, tėvai, mokslininkai 
dažnai labai klysta. Paveizdan, 
jie sako, kad graikų didvyris 
Themystoklis nusižudė išgerda
mas daug jaučio kraujo. Aš ap
galvojau ir nusprendžiau, kad

Ir
ne-

jisai išgėrė veršio kraują 
nei vienas profesorius man 
galėjo užginčyti!

šitas džėzu amžius
Ji: Gerą vakarą, Džėk. 

velnių, tėtė tik pasimirė ir mes 
mažiausiai visą valandą būsime 
pasivėlinę į šokius!

Po

“va-

Ji:
Jis
Ji:

rai; bet aš atlikau savo parei
gą.

Pinigai viską gali
Moterys perka šilkines žekes 

matomai su geru išskaitliavimu, 
kad už savo pinigus galėtų pa
rodyti, ką geri pinigai gali įpir
kti.

Tai He jo sūnus
Keleivis: Tamstos sūnus 

tė į mane akmeniu.
Airys: Ar pataikė?

n ie

jog negalimas dalykas, kad val
dininkai stotų opozicijon prieš 
vyriausybe! Dėlto abejotina, ar 
ir p. Bajoras stos tos sąjungos 
Klaipėdiškio skyriaus valdyfoon. 
— Bendrai imant, reikia pasa
kyti, kad kol Klaipėdos Kraš
tas bus autonominis vienetas ir 
kol tautos atgijimas dar tiek 
daug kliūčių prieš save turės, 
tol jokios naudos iš to nebus, 
kad didžiosios Lietuvos ar viena 
ar kita partija čionai nusistotų. 
Nesą jeigu tik kelios, tai kitos 
visam Kraštui virstų priešingo-

PUILftl
UŽDEGI

MAS

ApsacgoM Sveikatą

Profilakta* vyram*, 
goriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35c. 

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

92 Beekman Bt.
New York 

Prašyk aprašymų j

tai Kraštemis, o jei visos 
pasidarytų tiek daug suskilimo 
ir vaidų, jog iš to vangu kas 
gero išeitų. Dėlto partijų žvilg
sniu patartina, kad Kauniškiai 
savo partijas kol kas į šį Kraš
tą dar neneštų. Bus tai sveika 
ir joms pačioms.

Trynimas Visadot Suteikia Palengvinimą!
N oa įsidėkit ant riebaluotų mosi'ių, 

kuomet jums būtinai reikalingas tini
me n tas !

Į reg. S. V.' Pat. Ofise.

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

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

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

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

DUODU GREITAS PASEKMES vlsoie
sonoso ligose, nerviškumo, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių, ligose, silpnumo, rau- 
matizme, ir kitose.

Mano kainos labai mažos. Įeina ir a*- 
meniškas atlankymas. Serumai, čiopai ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rod* 
Ir patarimas dykai.

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyzė su Was- 
gorma.no tyrimu ir mikroskopo ekzaminaci- 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymą*.

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

Nedolioinis: 9 iki 4 po pietų

OSVALDAS KIBUR1Sf

JAU IR KOMUNISTŲ TĖVAS 
PRABILO

“NeLaisvė” iš 14-tos vasario 
rašo, kad tėvas Šukys bara 
draugužius už neišleidimą bro
šiūrų; mat jau, nusižiūrėjęs į 
mūsų Tėvą Didįjį Antaną ir 
susipratusių tėvas prabilo, — 
nors ir mūsų Didysis Antanas 
ir jau per ilgą laiką tylėjo. Na, 
nors po ilgos tylos, bet visgi pa 
sirodė, kad ir tėvas Šukys gy
vas. Taigi, gerbiamas “Tarkos” 
klebonas ar jūs negalėtumėt pa 
aiškinti, prieš ką tie tėvai taip 
pradėjo judėti? Gal jau ištikro 
svieto pabaiga artinasi, kad jau 
po ilgų tylėjimų, tėvai pradėjo 
veikti?

Atsimenu, mūsų organe “Tar 
koj” buvo visų trijų tėvų pa
veikslai t. y. klerikalų tėvo, 
šventakuprių tėvo ir cicilikų tė
vo, ir visi jie tada buvo “bizi,” 
bet kažkodėl vėlesniais laikais 
tėvai buvo apsnūdę?

šventakupris.

Ranka Ranką 
Mazgoja

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

jTtx, g»rinn*lA East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanins valgiu*; 
ulkand&a* ir draugišką užčjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

BSM GLENMORE AVENUE, 
(East New York) 

■

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Cypress 3980

ŠIŲ DIENŲ ŽALIAS RŪTŲ 
VAINIKĖLIS

Jonukas savo nekaltybę va
karais laikė svetimose klėtyse 
po moteriška sargyba.

Marytė savo žalią rūtų vai
nikėlį pakabino ant varčios.

Sniegučio pasnigo, geras ro
gių kelias, čiuožia Jonukas pirš

*

SAPNAI SENŲ ALKEMIKŲ 
GAL IŠSIPILDYS

Bandymai dirbtinai auksą ga
minti du tūkstančiai metų se
numo. šiandien žinome, kad 
moksliškai nieko nėra apie tą 
dalyką negalimo. Atominis svo
ris gyvasidabrio yra 201, o auk
so 197, kas reiškia skirtumą 
4, kas yra teminis svoris heliu- 
mo. Vėliausi bandymai prof. Dr. 
Adolph Miete Berline parodė, 
kad galima suardyti gyvasida
brio atomą ir išvyti heliumą, 
paliekant auksą, bet darbas 
brangiai kainuotų: doiario ver
tės auksas kainuotų apie $60,- 
000. Mūsų gadynė kurioje nutin 
ka toki išradimai verta pergy
venti. Apsaugok savo gyvybę 
nuo ligų išlaikydamas vidurių 
sistemą gryną ir švarią su pa
galba Trinerio Kartaus Vyno. 
Šita garsi vidurių gyduolė su
sidedanti iš kaskara sagrada ir 
kitų sudėtinių ir gryno Kalifor
nijos raudono vyno pasiekė jau 
35 metus savo populiariškumo. 
Pas aptiekorių taipgi klausk 
Trinerio Kosulio Nuramintojo, 
del šalčių, ir Trinerio Linimen- 
tą del neuralgijos ir raumatiz- 
mo.

DIDŽIOSIOS LIETUVOS 
PARTIJOS KLAIP. KRAŠTE 

“Kl. žinios” rašo: — Tauti
ninkų Sąjungai Klaipėdos Kra
šte įsteigti skyrių rodos nesise
ka. Pačioj Klaipėdoj pulkelis 
vaidininkų berods įsikasė. Bet 
jie dar nežinojo, kad šita są
junga — yra opozicijoj prieš 
dabarties Centro Valdžia. O
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visuomet buvo pagelbinga gyduole. Jis yra 
pnikiauaiH ir labiausiai patikėtinas lini- 
inentas. kokį tik pinigai gali nupirkti. 
Nora tikrasis, jei neturi INKARO vais
ki ženk lio.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 hl. St., Brooklyn, N.Y.

Fotografuojamo ir 
darome didelius ir

J. MALINAUSKAS
— ir ——

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

Pinigais

LIETUVIŠKI
REKORDAI IR KOLAI 

PIAN UI
GRAMAFONAI — PIANOLOS 

ir RADIO
ar ncdeliniais Išmokėjimais.
- Kainos žemos -

AV. GRAFONOLA SHOP
___________ . So. Brooklyn
Tel. Huguenot 2684

=w

FIFTH
708 — 5th Av. 22nd St.

Tel. Greenpoint 5762

: . ..į4

malovojame visokios rūšies 
_____ ________ _ atnaujiname senus. Darbą atliekame už 
žą kainą. Ant pareikalavimų einamo į namus, kaip tardei: 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turėti goresnes rūšies 
veikslą, reikalo kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

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

paveikslus; pa- 
ma- 
pa- 
pa-

U
NAMAI — MAŽOS ŪKĖS

Vienos arba dviejų šeimynų namai ir 5,000 kv, pėdų žemės del dar
žovių ir vištų, galite tuojaus būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
namo arba ūkęs, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokate rendą. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
vekariai, krautuvės ir visokių dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau
čių dirbtuvės j 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, New, York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Nedaliomis iki 1 valandai. t30

reikalinga |

foTo;o;o;c>;o?
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GRAND STREET BROOKLYN, N. Y 
TARPB DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Priatatoin į visa* New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai Ir Baugiai

I
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DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PASMACYS BROS. FURNITURE CO
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI

FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ IŠ DIRBTUVIŲ 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS..............

GYARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
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Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų po

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

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

Ko:o:o:b:o:o:o:o:o;o:o:ojdlc^oio;o;oio;oLoio;plctoLoiQ:o;o;

J. and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuve 

231 DIVISION AVENUE 
(netoli Marcy Av.) 

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

remt teisingų pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
liuesam laike ir vakarais, kurie 
netingi.

«UUUHKU
Tel. 1320 Greeupoint

OFISAI:

Juozas Garšva
S .

Mano firma gerai atlieka sekančia* darbus: Rbalasmnoja Ir laldeja mirusia* ant vlaostų 
kepinių. Pagraba* f&raoMa na* paprasčiausių iki prakilniawlrj. Fanamdo karieta* lal- 
tiotavėme, veislijom*, krikitynoma ir kitiem* paalvalinėjimam*.

■----------- --- -—r —-—    —x"~   — ----------------------------------- ------------------
Viršui minėtai* reikalai* kreipkitės pa* mane, o būsit užganėdinti

~ b . .

264 Front Street
BROOKLYN, NEW YORK

MW
Telephone 7867 Main

A-'

6*į»

231 Bedford Ave
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ŽMONIŲ GIMINĖ GALIMA 
PAGERINTI.

Rašo Blinda

žmonija ei
tu ri tiesą: 
civilizacijos 
visų pusių

Daugelis draugijos tyrinėtojų 
šaukte šaukia, kad 
nanti blogyn. Jie 
mes Įžengėm Į tokį 
laikotarpi, kur iš
matosi žymės augančio žmonių 
nusilpimo, išgamybės, pasileidi
mo, piktybių ir vis didėjančios 
žmonėse stokos supratimo, kaip 
jie turi atlikti savo kūno ir 
draugijos pareigas. Savaime ai
šku, kad žmonių giminė reikia 
gerinti. Bet kaip?

Negalima bus sugrįžti Į. seno- 
mi būdavo netikę kūdikiai išma- 
vės Spartų tautos būdą, kuriuo- 
rinama, o stipresnieji auklėja
ma. Dabar mes turime mokslo 
rastus būdus, tinkamus žmo
nes vaisyti ir auklėti. — lygiai 
taip, kaip auklėjama augalai ir 
gyvuliai.

Augalai ir gyvuliai nuo senų 
-senovės yra linkę plėtotis iš 
rūšies žemiausios į augščiausią, 
nors jiems ir mažai kas iš šalies

! padėtų šitą kultūros darbą ve
sti; vienok jeigu jiems yra blo
gos sąlygos, tai jos tą plėtoji
mąsi sustabdo ir augalai bei gy
vuliai sunyksta ir išmiršta.

Taip yra ir su žmogum. Ji
sai berods plėtojasi; bet dabar 
žmogaus gyvenimo sąlygos la
bai pasunkėjo, todėl jisai, kul
tūros nepadėdamas būtinai ny
ksta ir tik stipresni išlieka bei 
plėtojasi. Šitą nykimą mes pa
prastai ir vadiname “išgamy- 
be” (degeneracija).

Paimkim augalą, kuri mes 
žinome vardu tomeite (pomido
ras). Retas kas iš prastų žmo
nių gali dasiprotėti, kad tomei- 
tė yra kilusi iš labai nuodingo 
augalo vadinamo naktyšvaista 
(augalų viešpatijoje žinoma lo
tynišku vardu “Solanum”), ku
ri labai artima lietuviškai “dur
naropei.” Bet štai, šis augalas, 
perkeltas Į kultūrines žemes pa 
virto Į tomeitę, kuri taip gardi, 
kad valgant net seilė teka! Mat 
ką padaro kultūra.

Gražus arabiškas žirgas, ku
ris beveik žmogišką turi supra
timą ir paukščio greitumą, yra

kilęs iš laukinių, kudlotų ir žiau 
rių žvėrių tyruose. Tą žvėriuką, 
per ilgus amžius, Arabai išauk
lėjo į visame pasauly garsų žir 
gelį.

žmonių giminė galima ir rei
kia gerinti. Moterims ypač turi 
būti šis klausimas žinotinas, 
dėlto sekančiais straipsneliais 
bandysim daugiau apie tai pa
kalbėti.

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ
PADĖKA

RODYKLĖ
Virimo Receptas

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo iSAĖELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patkri- 
■ mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei

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

.. .... .................... .

Gerbiamieji! — Mes našlai
čiai, esame auka didžiojo karo, 
nes tas baisusis karas atskyrė 
nuo mūsų tėvelį, palikdamas 
mus mažutėlius. Mamytė pali
kus viena, spaudžiama sunkių 
vargų, neišturėjo kantrybės ir 
apleidusi mus išėjo Į platųjį pa
saulį laimės ieškoti.

Mes buvome paimti Į prie-, 
glaudos namus, ir tenai kentė
jome vargą ir skurdą, kolei pa
grįžo tėvelis iš Vokietijos be
laisvės ir paėmė mus.

Bet, būdamas vienas ir karo 
suvargintas, taipgi neturėda
mas atsakančios tarnystės ir 
tankiai būdamas bedarbiu, neį
stengė tinkamai mūsų užlaikyti 
ir mes buvome apiplyšę.

Tamstos išgirdote mūsų var
gą ir ištiesėt savo maloningą 
ranką ir sušelpėt mums, pasiųs
dami rūbelių. Dabar mes esa
me gražiai apsivilkę ir su džiau
gsmu siunčiame širdingiausius 
ačiū.

Lietuvių Moterų Globos Dr- 
jai Brooklyne ir visiems au
kotojams.

Veron. ir Antanas Kvedarėliai 
Rokiškis, Lietuva.

kalboje — kunigai tyli; žydai 
lietuvius visur trenkia pramo
nėje — kunigai tyli; lietuviai 
pasiskundžia, kad juos skriau
džia — kunigai juos vadina be
dieviais ir visur persekioja.

Atsirado drąsių lietuvių stu
dentų, kurie pakėlė lermą prieš 
žydus, kai šie pareikalavo Lie
tuvos Universitetą Įvesti žydų 
kalbą; valdininkai ir kunigai 
juos pirštais badė ir norėjo a- 
reštuoti. Kodelgi taip didelė pa
nieka lietuviui gyvenančiam sa
vo žemėj ir neturėti teisės ap
ginti savo kalbos, ir daryti, kas

yra Lietuvai naudinga? Kurgi 
kunigai su savo pamokslais ir 
garbe savo tautos, kurią taip 

mini šaltomis lūpomis, 
išmonyti iš lietuvių pi-

tankiai 
kad tik 
nigus?

Taigi ir kįla nuožvalga ant. 
iihigų, kad jie paliks mū 

su istorijoj juodom raidėm įra
šyti, kaipo lietuvių priešai. Ne- 
ižtey.ka Lietuvoje, jau ir Čia 

puola ant ramių lietuvių, ramiai 
gyvenančių — tai kun. Garmus, 
tai kun. Kelmelis, tai kun. Taš- 
kūnas su falšivais vertimais.

meniškai, prisiūskite savo nuo
monę laišku, ir kartu tuom pa
čiu laišku Įgaliokite kitą akci
ninką jumis atstovauti.
Lietuvių Mechanikų Sąryšis, Ine 
168 Grand Street, B’klyn, N. Y.

Pirm. J. Sagevičius, 
Rast. V. Kaminskas.

1‘asipirkit “Vienybės” 
šery!

Vienas Šeras —
JO dolariy. s:

'i.

Prie Norkaus Sulaikymo
1925 m. vas. m. 12

J. O. Sirvydui,
d.

Gerb.
“Vienybės” Redaktoriui,

193 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamas p. Redaktoriau!
Tamstos redaguojamo lailkraš 

čio “Vienylbės” 17 numery bu
vo patalpintas straipsnis apie p. 
K. Norkaus sulaikymą. Tame 
straipsnyje yra medžiagos, kuri 
neatatinka tikrenybei ir kuri 
mane asmeniškai šmeižia.

Aš nesitikėjau ir mane bega
lo nustebino, kad taip galėjo

gavęs iš savo biuro Washing
tone). Gi p. H. Rabinavičiaus 
asmens mes tuomi niekuo neuž- 
kliūdėme nei manėme užkliudy
ti, išskyrus paminėjimo, kaip 
buvo minėtame laikrašty. Jei
gu gi net ir tą p. Rabinavičius 
skaito “asmenišku šmeižimu,” 
tai mes jo atsiprašome.

Kaslink to viso reikalo, tai 
mes sutinkame su p. Rabinavi- 
čiaus nuomone, kad “mums ma- 
Ionian, jei Amerikos visuomene 
ir valdžia žiūri su pasitikėjimu *
ir nekaltina Lietuvos.” Mes ir

atsitikti Tamistos redaguojama- norėtume, kad taip visados bu
me laikraštyje.

Redos, turėtų būti aišku žmo
nėms, kurie mintija, ir kuriems 
Lietuvos reikalai bendrai ir jos 
geri santykiai su Amerika ypa
tingai yra svarbūs, kad Lietu
vos Pasiuntinybės pamatinė pa
reiga yra apsaugoti Lietuvos 
Vytį ir antspaudą nuo kieno- 
nors naudojimo 
kad laužyti 
ir Lietuvai 
bes.

Lietuvos
rikos Vyriausybės prašoma, 
gali neimti visų reikalingų 
“steps for closer scrutiny 
passport applications.”

Ar ir “Vienybei” ne malo
niau, jei Amerikos visuomenė 
ir valdžia žiūri su pasitikėjimu 
ir nekaltina Lietuvos?

Visa ta imigrantų šmugelio 
byla ne 
bės arba 
įstaigos, 
Valdžios

F
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Naminiai Pasigelbėjlmai

Nuvalymui žolės plėtotų nuo drapa
nų reikia nAudot biskį denatūruoto 
alkoholio. Trink visai lengvai.

Pečiaus miką galima nušvęsti jei 
pajuodėja. nuo dūmų išėmus lauk ir

Vienas iš svarbiausių maisto pro
duktų reikalingų kasdien yra kepa
mas paudoris. Kepamą pauderį ga
linta pirkti trijose skirtingose rūšy
se, tatrato pauderis, ąlumo pauderjs nųipnzgojuą sų actu ir paskui permir- 
ir phosphato pauderis. Prie kepimo 
reikalinga naudot kepamą pauderį ka_ 
daugi jis pagelbsti padaryt maistą 
lengvesniu ir pagelbsti viduriams vir- 
škittiniui. Kepamą, pauderį reikia lai
kyt sausai, nes drėgnumas naikina jo 
iitiprumą. Receptus apačioj pamokins 
kaip pasidaryti gardžius arbatinius 
biskvitus.

ARBATAI BISKVITAI

kius šaltam vandeny.
Kad pečius labiau žibėtų kada 

šveiti, dadėk j švaksą biskj acto 
maišyto su cukrum. švaksaS nuo 
ilgiau laikys.

Nuvalymui maliavojimo šepečio, rei
kia pamerkti ji j terputiną arba ben
ziną, paskui numazgoti minkštame 
vandeny ir muile, po to nušluostyti 
skaruliu. Paskui šepetį reikia suvyniot 
į popierį ir taip 
jiautloji mo.

nu
šu
to

laikyt iki sekančio

INDŲ PLOVIMAS
Nekurtos gaspadinės 

plauti indus la'bai muiluotam 
vandeny; o tas labai negerai: 
per ilgą plovimą indų muiluo
tam vandeny, valgytojai gau
na vidurių ligas, ar tai vėžį ar 
visišką skilvio sugedimą, ir ste
bisi kas atsitiko, kad susirgo 
kas iš šeimynos. Todėl susir
go, kad gaspadinė plovė indus 
su muilu.

Kurios norit turėti šeimyną 
sveiką, niekuomet neplaukit in
dų su muilu. Geriausia ir šva
riausia, tai tyru verdančiu van
deniu ; tai gera šluostyti ir žiba 
indai, ir sveika. , Gaspadinė.

myli

tų, dėlto nuolatos rašome savo 
vientaučių domei, kad lietuvių 
ir Lietuvos vardas būtų visuo
met švariai užlaikomas.

LIETUVIU MECHANIKŲ 
SĄRYŠIS, INC.

AKCININKAMS PRANEŠIMAS
tam tikslui, 

Įstatymus galingos 
draugingos valsty-

Pasiuntinybė, Ame- 
ne-

of

šiuomi skelbiame jau antrą 
kartą, kad L. M. S. akcininkų 
susirinkimas, aptarimui bėgan
čių bendrovės reikalų, įvyks — 
Kovo 8 diena, 1925 m. nuo 2 v. 
po pietų, Kun. šeštoko parapi
jos salėje, 570 Broome St., New 
York City.

Prašome pribūti kiekvieną ak 
cininką; kurie negali pribūti as-

Jau Susekta ir Atidengta
“BURTININKE”

1 puodukas evaporated pieno at
miešto su puse puoduko vandens

5 šaukštukai kepamo pauderio
2 puodukai miltų
1 šaukštukas druskos
2 šaukštai sviesto pavaduotojo
Sumaišyk sausus dalykus ir persi

jok du sykiu. Riebalus perstumk pir
štu galais; dadėk po biskį pieną, mai
šant su peiliu kad būtų minkšta tešla, 
btiplodyk ir sukoč'ok lengvai iki pu
sėn colio storio. Sudaryk su formuke, 
padėk aut sviestuotos skarvados ir 
kepk karštame pečiuje apie 15 miliutų.

Virtuvės Reikaluose

id raziukos nenuskęstų į apačią 
go arba pudingo, reikia jas pirma 
loti svieste pirm dedant į tešlą, 
lėmei perki žuvį, pirk tą, kuri 
kieta ir šviežia, su aštriais pele- 

skaisčiais žvvnais ir raudonom
žirninė m.

pietų, nu- 
sykiui ją

Jeigu lieka sriubos nuo 
griebk ją ir padėk. Kitam 
reikės tiktai sušildyti.

Kuomet darai tamsius | 
galima naudoti į juos puoduką kavos 
vi“(oj brandos. Tas priduos lygiai pat 
gerą skonį.

Rudas cukrus niekad nesukietės į 
šmotus jeigu laikysi jį atviroj puody
nėj ledų šėpoj.

MES REKOMENDUOJAME SE

Raltli.
I ®r»- 
plačif 
OOLU

Kn§ ytažmogaus amžinas prleSag? — 
Jis netik sunkiausias Ilgas Įvaro, bet ir 
hą paguldo. Rot tie, kurto vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už 
nuo savo nuožmaus priešo I

URBO LAX TABS (25 cental ui «kry- 
nntę) yra kai kanuolė prleg kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Honaeopatlškų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

pagarsėjusius 
(Miltelius nuo 
75 centus už

URBAN’8 
šalčio), jokių Balčių 
taksą apsiginkluok

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.
Telephone Green point 1411

s

t

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresu:

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

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

RIOS TURTAS VIRŠ 8500,000.00
Nuo susiorganlzavimo iki šiam laikui išmokėta $248,589.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15

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

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

$6.00, 9.oo ir 12.oo 1 savaitę.

-- - $

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

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

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

Rašoma: Bur- 
jt’ninkų ir ra- 
tganų burtai- 
I monai; Vel- 
■jn i ų galybė; 
į Meiliški bur
tai; Dideli 
juokai; Ait
varo paslap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To- 
d č 1 ‘‘Burti
ninkas” ver
tas tuksian
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Amori- 
k o j e, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmones užra
šinėti ir par- 
davinėti 
“Butininką"). 
Užsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Liė- 
tuvoje “Bur
tininką.”. Sių
sdami prenu
meratos do
lerį. aiškiai 
parašykit sa- 
v o adresą ir 
adresuokit:

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

Lietuvos Pasiuntiny-; 
kitos kurios Lietuvos i 
bet pačios Amerikos 
Įstaigų buvo iškelta.

“Vienybės” straipsnyje pa
duota žinia, kad “Atstovybės 
Sekretorius, Henrikas RaJbina- 
vičius, pranešęs apie tai Val
stijos Departamentui” yra ne
teisinga ir aš todėl prašau Ta- 
mistos artimiausiam “Vieny
bės” numery atatinkamai tatai 
atitaisyti.

Priimkite, gerbiamas Tamsta, 
mano 
mą.

Katele, Dangus Griūva
Patarimai
efektas priguli nuo

Maliava nereikia

Grožės 
maliavos 
ją uždedi. 

odos trinant mažu rateliu, be 
užtrinąnt V-pavidale. Taip darant, t. 
yra pradedant nuo paakių ir tri-. 
nant linkui nosies žemyn vedant. Nuo 
nosies vesk žemyn link žemutinio kau
lo arba smakro. Tas sudarys V-pavi_ 
dalą. Dalis veido arti ausų pasiliks 
nepaliesta, ir išrodys veidas tiktai na
tūraliai rausvas. Reikia uždėti biskį 
pauderio praskaidrinimui maliavos. Jei 
gu taip dėti inaliavvą ant veido, nu
sistebėsi kaip dikčiai pasigerins tavo 
išvaizda.

t", (Feljetonas)
Rašo Drąsutis

tokie

Ypatiška Sveikata
Kas tai yra išsireiškęs, kad daugu

ma kasa sau duobę dantimis. Tai yra 
vienas būdas išreiškimui, jog nevisi 
protingai pasirenka sau maistą. Rei
kalinga Įvairių valgių — ir reikia 
juos atsargiai pasirinkti. Tie kurie 
turi daržus su daug daržovių negyve
na grynai ant daržovių. Jiems reikia 
javinių valgių, pieno, n'čsos ir vai
sių. Javiniai turėtų sudaryt svarbią 
dali maisto kasdien. Javiniai mais
tai yra duona, spaghetti, makaronai, 
avižienė, farina ir daugelis gatavų 
valgių, kaip tai kukuruzų flakai, sė
lenos, pusti ryžiai ir tt. Lai kožnas 
jūsų šeimynoje priima paprotį naudo
ti javų valgius ir nereikės jūsų na
muose vaistų. .

PRODUKTUS:

Star ir Magnolia Pienas patenkins visus virtuves reikalus, o už jo lei- 
bc.'ius, gausite brangią dovanų.

« Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=
Maži kūdikiai negali niekuouii sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! I’rižiurekit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų vidujai 
veiktų kiekvieną dieną, ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugą. 
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptickose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

Mūsų kunigėliai paliko 
bailiai, kad juos baido ir pelių-' 
kės skrebėjimas. Kas ką tarste
lės, tai jau visai nublykšta pa- | 
tys ir jų (bažnyčios braška, štai 
faktas, ko tvėrės kunigas Kel
melis, Newark, N. J. Sandarie- 
čiai norėjo {surengti prakalbas, 
tai kun. Kelmelis pavartojo taip 
nešvarų (įrankį, apskūsdamas 
lietuvius policijai “anarkistais’’ 

ir išardė prakalbas. To dar 
neužteko; jis sakąs, kad pradė
siąs lietuvius biznierius boiko
tuoti.

Tai jau tikrai bolševikiškai 
pradės daryti Dievo įpėdiniai ir 
meilės skleidėjai.

Tai daro mūsų kraujo broliai, 
lietuviai kunigai.

Dabar klausimas: ar lietuviai 
parapijonai tylės ir leis save 
žeminti svetimtaučių akyse? 
Jei parapijonai tylės prieš to
kius Kelmelius ir tam panašius, 
tai parapijonai negalės jau lais
vai kvėpuoti laisvoje Ameriko
je ir pasijus taip, kaip kad yra 
Lietuvoje.

Būtų gėda lietuvių kunigui 
taip elgtis su lietuviais. Bet ku
nigai įsitikinę, kad jie yra dva
sios tėvai, tai dvasią ir slopi
na (prie kūno dar čia Ameriko
je neprieina). Tik vis taiko lie
tuviui. Kažkodėl lenko, ruso, 
žydo nekliudo — jie gali daryti, 
ką nori. Bet, gink Dieve, lietu
vis — tai jau nelaimė!

Lietuvoje valdininkai nekal
ba valstybės kalba — tai kuni
gai tyli; iškabos buvo nelietuvių

gilios pagarbos pareiški-
H. Rabinavičius.

Pasiuntinybės Sekr.

Redakcijos. — Mes tąNuo
žinią paėmėm kaip ji buvo pa
duota laikraštyje “The New 
York Herald-Tribune” nuo Va
sario 6, 1925, todėl kas tame 
laikraštyje yra tilpę, jisai pat
sai už save atsako (jis tą yra

Registruotas vardas j S. V.
Pat. Ofisą

Groblewskio
Susideda iš 17 geriausių ir šviežiau

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

Vartokit šitas žoleles del nesmagu
mų skilvio, taip kaip del nemalimo, 
prasto žlebčiojimo arba skausmo po 
krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirs 30 
metų. Reikalaukit Grobia usko ir visa
dos gausit tikrą, lietuvišką trojanką.

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

čielos Šaknys (stambios) kaina — 35c 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakeli. Rašykit kokių reikalaujat.

Del raumatiškų skausmų, nerviško 
galvos skausmo, raumuo skausmų ir 
pailsimo, del skausmų i šonus, krūti
nėj ir i pečius, vartota i 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
gutės No. V.
ALBERT G. GROBLEWSKI and CO. 

Plymouth, Penn.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyri, N. Y.

Tol. 4428 Groenpoint.

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

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

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki .10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po piety 
nuo 6 iki 8, vakare 

Nedaliomis pagal susitarimą

161 North Gth Street
Brooklyn, N. Y.

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

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

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

; turimo įvairią namų ir bijenių par
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimą visose dalyse 

” Brooklyno. i

Kas por mus kreipiasi, visada gali .*
§ pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
' pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas 81,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpinamo kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkimo ir parda
vime. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgiėio pri
einamomis išlygomis. -Apdraudžiamo namą rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storų langą stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

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

a
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S
i Brooklyno ir Apylinkes Žinios

’‘Vienyb6n”- Adresu; 103-197 Grand street, Brooklyn, N. Y., Telefonai: 14X7 Graanpolat

ANTRAS LIET. SIUVĖJŲ LOKALO 54 “AP 
ČYSTINIMAS” NUO DIKTATORIŲ

Komunistai Sukelia Trukšmą ir Už Tai Gauna Buožes 
Paragauti bei Pabėga. Manelis Rastas Kaltu ir 

Prašalintas iš Vietos. Naujas Vice-Pirmininkas.

Keletui Komunistų Atimta Sprendžiamas Balsas Uni
jos Reikaluose. Smūgis “Laisvei ’. Daugiau Unijos 

Pinigų Neaukos Komunistų Fondams.

Kaip Maskvos agentėliai, lie
tuviai komunistai, buvo užval
dę lietuvių siuvėjų 54 skyrių, 
mūsų skaitytojams jau žinoma, 
žinoma taipgi, kaip minėtas sky 
rius juos šlavė iš valdybų ir ga
lutinai pasiliuosavo nuo jų dik
tatūros.

Taigi šitas sumanus ir rim
tas unijistų žygis buvo geras 
ir labai sveikatingas unijos vi- 
dujiniems reikalams. Vienok 
tai laibai nepatiko patiems ko
munistams. Jie griaudžiai lie
jo ašarėles, ir pagaliau sugal
vojo savo prarastą skyriaus 
vadovybėje Įtekmę atgauti. To 
delei jie leido visokius paska- 
lus apie unijos darbuotojus, 
tuos pasikarus “Laisvė” savo 
skiltyse zalatino ir rengė savo 
pralaimėjusius karžygius dar 
prie vieno, kaip vadina, galuti
no, mūšio.

Šis mūšis, siuvėjų susirinki
mas, Įvyko vasario 19 d., Amai 
gamei'tų svetainėje, ir jis pasi
liks Brooklyno siuvėjų 54 sky
riaus atminty, kaipo antras 
“didelis šlavimas” komunistų 
diktatūros iš savo skyriaus, 
kas be abejonės atsilieps ir vi
soje Amalgameitų unijoje, taip 
gi po visas lietuvių kolonijas A- 
merikoje.

Šiame susirinkime dalyvavo 
tarp 500-600 siuvėjų. Prie šio 
susirinkimo komunistai jau 
buvo prisirengę. Jie tą dieną 
vežiojo vežimu ir dykai po ša
pas dalino “Laisvę” su verks
mais ant “Apsigynimo Sąjun
gos”. Savo slaptuose susirinki
muose jie buvę nutarę — “ne
pasiduoti, nors ir kraujas rei
kėtų pralieti”. Pruseika, “Dar
bo” redaktorius, sakęs savo ly
deriams: “jeigu jus dabar ne
apgalėsite, tai būsite neverti 
supuvusio kiaušinio”. Ir taip to- 
liaus, ir taip toliaus. Bet, 'kaip 
susirinkime pasirodė, tas jų gar 
ginimas ir tos griaudžios aša
ros bei smarkus rengimosi prie 
“paskutinio mūšio”, atsiekė tik 
slą kaip tik priešingą, nes žmo
nės susirinko — juos šluoti lau 
kan!

Ir kad šlavė, tai šlavė!
Komunistų svarbiausiu klau

simu buvo — nutrenkti sky
riaus pirmininką Glavecką, Įta
rus jį buvus “skebu” ir apginti 
buvusį sekretorių Manelį, kuris 
protokolus suklastavo. Tyrinė
jant, vėliau, pasirodė, kad Gla
veckas niekad nebuvo skebu, o 
Manelis šešias protokolo eilutes 
buvo “išmazgojęs” ir užrašęs 
komunistų įkvėptą mintį.

Taigi, vos spėjus Glaveckui 
atidaryti susirinkimą, tuojaus 
pradėjo rėkti “didysis kumšti
ninkas” Buivydas: “Tu skebas, 
skebas! Negali vesti susirinki
mo!” Kiti jo sėbrai pradėjo tū- 
ravoti tą pačią gaidą, ir pasida
rė čiela velniava jau iš pat 
pradžių. Salės prižiūrėtojas tuo
jau pasišaukė policmanus ir de
tektyvus; tie pradėjo komunis
tų rėksnius raminti ir nenorin
čius ramiai būti, liepė eit lau
kan. Todėl čia ant vietos per
leidžiama tarimas, ką daryti su 
triukšmadariais. Didžiuma nu
balsuoja juos prašalinti iš sve
tainės. Tie neina. Detektyvai ir 
spešeliai pareikalauja juos ap
leisti salę. Bet kur tau! “Didy
sis kumštininkas” Buivydas,

matomai atsiminęs savo žygius 
su Bubniu, atstato kumštis ir 
susikabina su detektyvu ir 
pradeda smarkiai muštis: stu
mia jį ir perplėšia jam žiponą. 
Tuomet detektyvas drožė Bui
vydui Į akį ir parmušė Į žeme. 
Iki Buivydas pakilo, jau ir kiti, I 
tų tarpe ypatingai Jankaitis, 
pradėjo stumdytis su kitais po- 
licmanais. čionai ir prasidėjo 
biskutis “vainos”, nes policma- 
nai (spešeliai) vieną po kito ko
munistų rėksnius vedė prie du
rų ir svaidė žemyn trepais. Bo- 
bolės ir nesnaudė. Tūla komu
nistė puolė ant spešelio ir norė
jo iš jo ištraukti buožę, bet ant 
šios puolė kita. Jodvi susivai- 
dino. Pasekmės — komunistei 
veidelis suruožuotas ir kiek 
kraujo pralieta. O trepais visgi 
dar zvimbia komunistėliai lau
kan. Išmesta sekami: Buivydas, 
Jokubonis, Hermanas, Jankai
tis, Černiauskas, Jasiulaitis su 
žmona, Verkutienė, V. Žilinskas 
ir kt. Jankaičiui nelaimingai iš
ėjo, nes krisdamas trepais užsi
kabino už durų, čia gavo su laz 
da ir akiniai jam sudužo. O vie
ną katrą ten policmanas jau už 
durų pradėjo pliekti, o tas šau
kti: “Help, Džizus Kraist, 
help!!” Vienas, rodos Jankai
tis, areštuotas ir tik paskiaus 
išimtas buvęs po užstatu.

Paskiaus gatvėje spešeliai pa 
sigavę Buivydą dar smarkiai 
apkūlė.

Salėje vis dar ergelis, ncku- 
rie komunistai vis dar rėkia, ta 
čiaus pamatę, kad eina jau ga
na riestai ir netekę visos eilės 
savo “lyderių,, gerų kumštinin
kų”, truputį pritilo. Tuomet jau 
buvo galima ramiau vesti susi
rinkimas.

Po šios “vainos” prasidėjo 
rimtas reikalų svarstymas.

Pirmiausia svarstoma apie 
Manelio protokolų skutimą. Jis 
rastas kaltu, nes ekspertas Da
vid Carwahlis liudijo, kad raš
tas tikrai gadintas; taipgi ty
rinėjimo komisija liudijo radu
si knygose nelygumą. Manelis 
bažijosi ir gynėsi, pagaliaus sta 
tė $35 laižybų; bet parodžius 
eksporto nutrauktą nuo proto
kolo fotografiją, kuri net ir ne
mokytam žmogui parodė raš
to gadinimą, Manelis pabalo, at 
sisėdo ir prisipažino kaltu. Pra
dėjo prašytis. Susirinkimas jam 
žadėjo dovanoti, tik reikalavo, 
kad išduotų, kas jį prie tos 
klastos primokino. čia pribėga 
vienas komunistas ir pakužda 
jam Į ausį. Tuomet Manelis vėl 
atsistoja ir visko užsigina. Ta
da susirinkimas nutaria ji iš
mesti iš sekretoriaus vietos ir 
perduoti reikalą teismui.

Nauju sekretorių išrinkta — 
F. Kalpokas.

Vicepirmininku, vieton ko
munisto Barzdaičio išrinkta — 
Katinas.

Kiti tarimai padaryta seka- 
moj tvarkoj:

1. Nutarta unijos pinigų ne- 
aikvoti jokiems pašaliniams rei
kalams, tik vien siuvėjų para
mai laike streikų ar bedarbės.

2. Glaveckas rasta nekaltu. 
Jo reikalą tyrinėjo tam tikra 
šapos komisija ir surado, kad 
niekad ir niekur nėra skebavęs. 
Todėl komunistų užmetimas per 
“Laisvę”, kad jis būk skebavęs

— yra grynas šmeižtas.
3. Kontraktoriai, kurie buvo 

pirmiaus savo biznin Įstoję, tu
ri jie biznyje ir pasilikti, bile 
tik jie suieškos gerai darbo ir 
algose su darbininkais mokės 
taikintis. .
• 4. Nusimušimas algų ir ko
munistų sudarytosios betvarkė 
likvidavimas pavesta Pildomą
ją! Tarybai, sekretoriui ir dele
gatui.

5. Atimta balsas ir suspen
duotas iš visų unijos teisių 5 me 
tams šiems betvarkės daryto
jams: Buivydui, Jokuboniui, 
Jankaičiui, Černiauskui, Herma
nui, Misiūnui, Jasiulevičiui su 
pačia, Verkuticnei, Ramoškai ir 
keletui kitų.

6. Kas buvo ir bus “Laisvė
je” rašyta siuvėjų reikaluose, 
su tuo visai nesiskaityti ir per
traukti visus ryšius su “Laisve” 
nes patyrimas parodė, kad te
nai visuomet stengiamasi sau 
nepatinkamus žmones šmeižti ir 
abelnus unijos reikalus demora
lizuoti.

Susirinkimas, kaip matome, 
išvaręs betvarkės kėlėjus, gra
žiai savo reikalus apsvarstė ir 
paskui linksmi išsiskirstė apie 
12 vai. nakties.

lošėjas — nes abi gabios muzi
kantės, — bet nieko nesusekė.

Brazaičiūtes motina, Vasario 
7 ir 8 dd. gavusi du lietuviškai 
rašytu, bet nepasirašytu, laiš
ku. Rašytojai nurodo, kad šitos 
mergaitės esą paimtos nelais
vėn kinamiesty (Chinatown) 
New Yorke. Pagal tuos laiškus 
policija iškrėtė kinamiestį, bet 
jokių pėdsakų nerado. Todėl 
mano, kad tie laiškai yra tyčia 
rašyti, kad policiją suklaidinus.

Užrašykit
“Vienybę” 

Savo Giminėms
Lietuvoje.

Įvairūs Pardavimai

Pasimirė

Stephen Papas, 21 metų, gy
venos 162 So. 3rd St., mirė sa
vo fornišrūmy užsinuodijęs ga- 
zu, Vasario 15 d., bus laido
tas Vasario 20 d. šv. Trejybės 
kapinėse.

W. Shepelewich, 32 m. gyve
nęs 403 Hopkinson Avė., mirė 
Vasario 17 d. laidotas Vasa
rio 20 d., Alyvos Kalno kapi
nėse.

Laidoja graborius pil. Juozas 
Garšva.

BALIUS
Lietuvių Piliečiu Kliubo

Maspeth, L. L
Nedėliojo, Vasario 22, 1925

ATATEKA DEM. CLUB SALĖ
8 Maspeth Av.

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

Parsiduoda namas Maspeth’c; dvie
jų šeimynų kumpinis plytų namas, 
su dviem garadžiais; kaina $14,500; 
kreipkitės 43 Bittman St., Maspeth, 
L. I. kampas Whitlock St. (23)

STORAS IŠSIBARDAVO JA
Per daugelį metų buvo kostumoriš- 

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

Parsiduoda Saliūnas. su visais įtai-

Pirm susirinkimo komunistų 
bobelkos buvo atsinešę platinti 
savo “literatūros”, bet kilus 
“vainai”, jos susikabino peštis 
su kitomis moterimis, todėl vi
są savo bagažą buvo išbarstę. 
Tik po susirinkimui jos atėjo 
salėn ir susirankiojo žemėje 
išdraikytus popierius.

Ant rytojaus detektivas ieš
kojo Buivydo, kurį skųsiąs už 
suplėšimą jam žipono.

Toje pačioje Amalgameitų 
salėje vakarykščiai įvyko kitas 
panašus susirinkimas 5-to sky
riaus, kuriu priguli beveik vien 
žydai ir italai. Tenai taip pat 
įvyko muštynės su komunistais, 
kurie per trejus metus valdė 
skyrių po savo “diktatūra”, ne
norėjo nusileisti ir dabar sukėlė 
lermą. Tas skyrius turi apie 
6000 narių.

Po Miestą Pasidairius

— Svarbus susirinkimas. A. 
L. T. Sandaros 1-mos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyksta 
šį ketvirtadienį, Vasario 26 d. 
vakare, “Vienybės” svetainėje, 
193 Grand St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Susirinkimas labai svar 
bus. Visi nariai kviečiami būti
nai atsilankyti.

Raštininkas.
— Atsisveikinimo koncertas. 

Mūsų dainininkas Jonas Bute- c

nas vėl išvažiuoja Italijon tęsti 
toliau dainavimo mokslą. Jo at
sisveikinimui rengiamas kon
certas Kovo 1 d. Grand Assemb
ly svetainėje, Grand ir Have- 
meyer Sts. Bilietai jau parsi
duoda “Vienybėje” ir kitur.

4 Rengėjai.
— Operetė išvyksta, šį sek

madienį Operetes Draugija vyk 
sta Philadelphijbn statyti ope
retę “Vaikas ar Mergaitė?”. 
Choras išvažiuoja 2 vai. popie- 
tų nuo Pennsylvania stoties.

O. D. Kor.
—- Lenkų pinigai krito. Va

sario 19 d. New Yorko biržoje 
krito lenkų pinigai nuo 19.25 
zlotų už dolarį ant 10.20 (Nor
male vertė: 19.30 zlotų už dola- 
rį). Ant rytojaus dar vėl atsi
peikėjo iki 19.25.

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

REIKALINGA
Moteris arba vedusi be vaikų prižiū

rėti vaikus ir namą. Atsišaukit laiš
ku po antrašu: Mrs. A. Cibulskis, 
6121 Flushing Av., Brooklyn, N. Y.

(25

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

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

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

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.

((24

Highland Park Sekcijoje išsiranda- 
voja 3 kampiniai kambariai su visom 
jtaisom ir garadžium. 26 Crosby Av., 
Telcphonas Glenmore 8119-W

Važiuojant Broadway-Jamaica Line 
ir išlipt ant Van Siclen A v. stoties ir 
eit apie 5 minutas ant pat kalno.

(25

> Tel. Groenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Taip užsibaigė tas 54-tojo 
skyriaus susirinkimas su nauju 
antruoju komunistų iššlavimu. 
Dabar prasidės naujas unijos 
atstatymas ir suieškojimas dar
bo 600 darbininkų, kurie per ko- ’ 
munistų “politiką” buvo išme-1 
sti ant gatvės.

Ateinantį trečiadienį, Vasa
rio 25 d. Įvyks 54-to skyriaus, 
susirinkimas, Amalgameitų sa
lėje, kur bus labai svarbus rei
kalai svarstoma. Todėl visi siu
vėjai būtinai turėtų susirinkti.

Beje, tenka girdėti, kad vieti
nės draugijos, kliubai ir kuopo-; 
se, kurias jau pradeda užvaldy
ti nelaiminga komunistų “dik
tatūra”, taipgi rimtai susirū
pinusios komunistų šlavimu iš 
savo tarpo.

Reporteris.

Gėlės 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. I 
Pataiso netikusią formą nosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Medikališkas ir E" , 
lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: : 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 1 
Nedėldieniais iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai,. Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
tė dykai. 1

LIETUVIŠKA AKUŠEBKA W

Brazaičiūtes ir Leveskiūtės 
Dar Vis Nesurandama

Kaip žinoma, dvi Brooklyno 
lietuvaitės: Ona Brazaičiūtė, 
15 metų, nuo 65 Ten Eyck St. 
ir Marė Leveskiūtė, 17 metų, 
nuo 24 Ten Eyck St., išėjo iš 
namų Sausio 5 d., sakydamos 
eisią mokyklon (Girls’ High 
School, Nostrand Ave. ir Hal
sey St.), bet nuo to laiko jos 
namo nebegrįžo. Policijos de
tektyvai susisiekė su policija 
Chicagoj ir Los Angeles, kur 
manoma buvo tos mergaitės bū
sią pastoję muvis teatran už

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

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

gerdamas?
Dr. Reid, M.D. sako: “Viena die

na yra daugiau kūdikių išžudoma vai
stais negu kad senajam Betlieji au
koms krito nuo Herodo žudynės.’’

Tad neieškok sveikatos vaistuose, 
nuoduose, nei pas nuodų daktarų. 
Sveikatos ten nerasi.

Bandyk Natūralų (gydymo Metodų, 
NATUROPATIŠKAME* ’ INSTITUTE 
taip vadinamame

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

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

Brooklyn, N. Y.
Ofiso vai.: Utarninkais, Ket vergais 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedek nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 9468

g $
Marijona Tamklenė 

p^prio palagų ant pareikalavimofn 
Ji^dioną ar naktį, taipgi ir nedel-^į 
4^dieniais. Darbą atlieka atsakau- 
Jočiai už prieinamą kainą ***

30 STAGG STREET 
jį* 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

G iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

symais, geras, pelningas biznis: 730 
Communipaw Av., Jersey City, infor
macijų duos: 202 Wayne St. (2-1 j

PARSIDUODA ŪKĖ (FARMA)
Parsiduoda ūkė susidedanti iš 80 ak

rų žemės, apie 19 akrų gražios girios. 
Gyvuliai, padargai ir visos reikalingos 
mašinerijos del ūkės išdirbimo. Par- j 
siduoda su trobesiais ir visu turtu. 
Kaina $4,700. Atsišaukite norinti ūkės, 
nes yra didelis bargcnas.K. Sloksnaitis 
R. F. D. No. 1, Willkill, N. Y. (25

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 6 šeimynų mūrinis na

mas. Elektra, maudynės. Rendu neša 
$205 į mėnesį. Kaina $17,800. Cash , 
reikia $4,800. Atsišaukit Driscol, 438 ' 
Irving Av., Brooklyn, N. Y.

'O I» • * w ■ ■ ■ — — »i M ■> ■

LIETUVIŠKA j
RESTORACIJA !

Kviečiame atsilankyti Į i 
I mano restoraciją, nes būsit |
♦ pilnai patenkinti. Gamina- j
♦ me visokius valgius: lietu- | 
» viškus ir amerikoniškus. J

Kurie atsilanko kartą, tie * 
palieka nuolatiniais koštu- | 

| meriais ir kitiems pasako. ♦ 
j Restoracijos savininkas

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

k-—------------------------------- 1
—

—- Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— 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

KO Willi st., New York. |
Tel. Hanover 6560

1

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas)
T

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankietams ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Boss St. Brooklyn, N. Y.

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

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

Reikalingas pusininkas ir pagalbi- 
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

Telephone Triangle 1450
Fotografai

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

Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

—'■ -"TW

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

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

53 Montloth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

RESTflURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus vai- 

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS BIBOKA8 

(Savininkai)

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir UŽ 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainą 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) 

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintai

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y

6
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