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Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Kastantas Norkus Jau Paleistas iš Ellis Island 
Po Kaucija.

HAMBURGE AREŠTUOTA GRUPĖ AGEN
TŲ, KURIE APGAVINGAI VEŽDAVO 
ATEIVIUS I AMERIKĄ.

WASHINGTON, Vasario 22. — Amerikos valdžia 
ruošiasi gerokai numažinti income taksas už 1925 metus, 
kadangi, pasirodo, valdžia gauna daug pinigų iš kitų 
šaltinių, o iškaščiai sumažėję. Todėl žmonėms bus palen
gvinta. Vienok, palengvinimus gaus tik turtingieji, kurie 
gauna po $10,000 ir daugiau į metus pajamų.

Boston, čia du gydytojai 
rado gazą, kuris akymirks- 
ny išblaivo girčiausi .žmo
gų. Gazas susidaro iš de
guonie ir anglies dvidegio.

o—
Albany, N. Y. Republiko- 

nai rūpinasi del savo mano
mo “sauso įstatymo”, ka
dangi jiems trūksta dar vie 
no balso jo perleidimui.

—o—
Kansas City, Mo. Butlege

Kaunas.
Užsienių Reikalų Ministerio p. lenkuojančios ________ ..... ...... .. „„
Čarneckio žmona sausio 28 d. pe, užtinkama lenkų kalba ko- fabrike. Prieš prasilenkimus 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėj 
pagimdė sūnų. Ir p. čarneckienė 
ir kūdikis jaučiasi gana gerai.

Berlin. Vokietijos monar- 
kistų organizacija, turinti 
3,000,000 narių, savo su
kaktuvėse sudegino visų bu 
vusių Vokietijos valstybėlių 
parubežinius stulpus, tuomi 
norėdami parodyti, kad vo
kiečiai turi būti viena tau
ta ir valstybė.

—o—
Washington. Amerikonai 

svarsto paleisti orlaivį Los 
Angeles (vokiečių ZR-3)
su pasta į Angliją šią vasa- riai papjovė ir sudegino du 
ra, idant išbandyti ar jis policmanu Už tai, kad jie, 
jiems pavyks perskristi o- nors ėmė kyšius iš butle- 
keaną kaip vokiečiams.

—o— 
London. Anglijos kara- pardavinėjo.!

liūs taip silpnas nuo pneu- New Milford, Conn. Au- 
monijos, kad daktarai liepė tomobiliui apvirtus ant ke- 
išvažiuoti iš drėgnos Angli
jos klimato kur kitur.

—o—
Camden, N. J. Pasidarba

vus policijai tapo areštuota 
keturi saliūnininkai, trys 
valgyklų savininkai, trys 
groserninkai, trys kriaučiai 

- HAMBURG. — Policija areštavo grupę laivakorčių ir keletas namų savininkų, 
agentų — Hamburg American linijos, kurie už šimtą'Jie visi pardavinėjo mun- 
dolarių padarydavo žmogui netikrus dokumentus, ku
riais jis atvykdavo Amerikon kaipo laivo tarnautojas.
Čia atvykęs jis pabėgdavo nuo laivo ir “įvažiuodavo 
Amerikon”.

NEW YORK, Vasario 21. — Kastantas Norkus ta
po išleistas iš Ellis Island, nors turėjo užsistatyti kauci
ją sumoje $1,000.

PARIS, Vas. 22. — Prancūzai dabar bijo, kad ame
rikonai nepritaikytų prie jų kokio “Daweso plano”, ku
ris tikrai ištirtų ar francūzai negali atmokėti savo karo 
skolų Amerikai.

NEW YORK. — Turtuolis" Gugenheim davė tris mi- 
lionus dolarių įsteigimui neturtingiems studentams sti
pendijų, su kurių, pagelba jie galėtų išeiti mokslus.

Moteris Mirė Nuo 
Keistos Ligos

Cedar Rapids, Iowa. Medici
nos mokslas žino ligą, kurią va
dina neuritis deformans, ir nuo 
kurios žmogus akmenėja. Ta li
ga labai-lalbai retai kas serga, 
bet vietos ligonbūty pasimirė 
moteris, kuri tokią ligą turėjo. 
Ji apsirgo šeši metai atgal ir 
gydėsi pas įvairius specialistus. 
Paskutiniu laiku ji pradėjo ak
menėti. Suakmenėjo burna ir ji 
negalėjo maisto imti ir todėl 
mirė badu. Kuomet ji apsirgo 
tai svėrė 223 svarus, mirdama 
gi svėre tik 40 svarų. Jos su
akmenėjusį kūną laikys ligon- 
būčio muziejus.

sainę

Trockį Siūlo į 
Japoniją

Pranašautoj’ams

Atlantic City, N. J. Policija 
čia sulaikė dvidešimtį ypatų, 
kurios užsiiminėjo būrimu atei
ties. Jie visi gynėsi esą burti
ninkai, bet tvirtino, kad 
“psikologai”.

Darbininkai Laimėjo
Bylą su Kasyklų Bosais

esą

Mingo, W. Va. Teismas išme
tė iš sąrašo bylą kelių šimtų an 
gliakasių, kurie buvo kaltinami 
tėvynės išdavime ir ginklų var
tojime 1921 motais, kada jie 
ėjo ginti savo šeimynas nuo 
užpuolimų kompanijos valkatų. 
Kompanijos negalėjo įrodyti, 
kad tie darbininkai elgėsi prieš 
įstatymus.

London. Anglijos gelžkelio 
darbo unijos ruošiasi nejuokais 
kovoti už pakėlimą algų. Da
bartinės algos tokios, kad pra-! .
gyventi vos-vos galima. Juos Čia Miestas, Ne 
seka ir angliakasiai, kurių algos 
dar mažesnės.

Providence, R. L Du nežino
mi kiniečiai čia nudūrė On Le- 
ongo partijos narį, virėją.

Lietuvos Kaimas
Girardville, Pa. Vincas 

levičius čia tapo nubaustas už 
laikymą savo namo kiaulių, kas 
yra miesto Įstatymų draudžia
ma.

Gus-

geriu, bet sykiu ir vogė 
snapsą iš jų sandėlio ir jį

lio netoli, Boardman, tapo 
užmušta Louis Yarocho-

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

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

Pagimdė sūnų. Sykiu su šiais gandais, ypač'tos dienos, jis yra “lauko dar- 
visuomenės tar-' bininkas” ir neturi teisės dirbti

i su 
ta taisykle darbo ministerija 
pradeda imtis griežtų priemo
nių.

Darbo biuras reikalauja, kad 
darbininkas dirbtų ten, kur jam 
bus nurodyta. Tai yra žymus 
darbo laisvės suvaržymas. Aiš
ku, kad darbui sunku daros nuo 
tokios tvarkos.

Francai nemėgsta žemės ūkio 
darbų ir anglių kasyklų. Į tas 
darbo rūšis daugiausiai ir tai
komi svetimšaliai. Anksčiau, kol 
trūko darbininkų, tų suvaržymų 
nebuvo, o dabar jie daros vis 
smarkesni. Svetimšaliams bus 
bus dar sunkiau, kai bus įves
ta taisyklė, kad “certe d’iden- 
titė” bus teduodama tik 3 me
tams. Tuomet po kiekvienų tri
jų metų reikės, prašant “carte 
d’identitė” gauti ir “certificat 
de travail,’’ o tas reikalas ne 
vienam darbininkui gali neišeiti 
geron.

pijų laiško būk tai rasto Ryme 
po Šv. Mykolo Archangelo al
toriumi. Laiškas esąs rašytas 
aukso raidėmis, kuriuo būk tai

Kaunas. — Sąryšy su pasiro-' pats Kristus skelbiąs griežtai 
džiusiomis vietos spaudoj ži
niomis apie sausio 14 d. įvyku
sią Virbalio muitinėj krątą pas 
vykusius užsienin pil. K. Nor
kų ir Viniką, vidaus reikalų 
ministerija pranešė apie tą į- 
vykį tokių žinių: Kriminale po
licija buvo gavusi įspėjimą raš
tu, būk p. Norkus, vykdamas 
Amerikon, neteisėtai vežąs su 
savim tam tikrų brangenybių. 
Einant šiuo įspėjimu, policija 
pareikalavo Virbalio muitinėj 
padaryti pas p. Norkų kratą.. 
Kadangi policijos žiniomis‘drau 
ge su pil. Norkum vyko Ameri-

wizt, o keturi kiti keleiviai,kon tam Pat va«ono kupė ir

užlaikyti šventu žodžiu katali
kybę. Kas minėto laiško kopijas 
skaitys, įtikės, ar kitam duos 
skaityti, tam būsiančios atleis
tos didžiausios ir dažniausios 
nuodėmės. Gegužės G d. bū
siąs didžiausias karas, po to 
trys dienos perkūnijos su viet- 
romis sugriausią tada daug mie 
stų. Liepos 20 d. nebūsią jau 
pusės žmonių. Būsiąs išganytas 
ir išvengsiąs visų nelaimių, kas 
turės su savim laišką. Teikia
ma 100 dienų atlaidų.

Reikėtų kad į tuos prasimany 
mus, ypač del to laiško kunigai 
per pamokslus reaguotų.

guli ligonbūty su perskel
tomis galvomis.

—o—
Rahway, N.-J. Didelis tro 

kas pervažiavo ir užmušė 
Grišką Nemiyovskį 40 metų 
amžiaus ant Lincoln High
way.

-

Coolidge T \upo 
Valstybei Pinigus

I tuo pačiu laivu ir kajuta, asme
niškai p-nui Norkui gerai pa
žįstamas p. Vinikas, tarnavęs 
užsienių reikalų ministerijoj 
ekonominio skyriaus’ referentu 
1-ai policijos buvo padaryta iš
vada, kad drauge reik padaryti 
kratą ir pas p. Viniką, kad tuo 
būdu užkirtus kelią galimybei 
perduoti menamas brangenybes 
p. Viniko žinion, kas policijos

DEL PAMALDŲ
Pivašiūnai, Alytaus apskr. -- 

Senaisiais šlėktos viešpatavimo 
laikais Pivašiūnų parapija buvo 
lenkinimo centras visai apylin
kei. Bet ir dabar dar jiems pri
vilegijos visur didesnės.

Pivašiūnų parapija susideda 
apie iš 5,000 gyventojų; laikan-

Maskva. Trockio draugai siū
lo skirti Trockį ambasadorių į 
Japoniją, kad “susitaikius”. 
Tam tikra komisija išvažiavo į 
Berlino ir Paryžiaus rusų atsto-|t’k 88 ranlTluoščius, 
vybes, kad padarius 
ar nėra ten Trockio 
Juos norima išvalyti 
matinės tarnybos.

Kasyklose Žuvo
51 Darbininkas

kvotimus 
pritarėjų.
iš diplo-

Washington. Norėdamas su
taupyti keletą centų valstybei, 
Coolidge įsakė Baltojo. Namo 
maudynėse kas savaitę duoti, 

vietoje
175. Beto įsakyta visados žibu
rius užgesinti kada jų nereikia. 
Laikraščių korespondentai bū
davo turi madą “pasiskolinti” 
paišelių iš Baltojo Namo tar
nų. Suprantama, paskola būda
vo negražinama ir korespon
dentai visados tikėdavo, kad čia

Kasyklos yra j u prigimtas Šaltinis gerų traukiami atsakomybėn.Terre Haute, Ind.
ekspliozijoj, kur 51 darbininkas paišelių. Dabar įsakyta jokių į 
tapo užverstas žemėmis ir už-j paskolų neduoti. Tokiais ir ‘ki
musias, visi kūnai jau iškasti, tais būdais Coolidge nori 
Raudonas Kryžius gelbsti nu-'metą sutaupyti $12,500.
kentėjusių šeimynas. Sakoma, J 
kasyklose čia angliakasiai dir
ba su degančiais žiburiais, nes 
labai daug gazų renkasi. Todėl 
laikas nuo laiko įvyksta maži 
plyšimai, kurie gazus išs'klaisto. 
Bet šį sykį gazų užplūdę per- t 
daug ir įvyko rimta ekspliozija. i 11 •’* | 6_12

 meninius dievus, kuriems jie 
melsdavosi. Sakoma, nekurios 
stovylos buvę labai senos 
brangios istorijos atžvilgiu.

METŲ EIGOJE
Tytavėnai, Ras. aps. — Tyta

vėnų miestelis iš visų pusių ap
suptas dideliais šilais, turi ge
ras maudykles ežeruose, kurių 
net penketas aplinkui tyvuliuo-

, Ja<aiškinimu galėjo būti padaryta čįų sąve lenkais bus apie 1,000 į. Nuo senų laikų vasaros-me- 
be pačio p. Viniko žinios apie —1200, t. y. gal nesudaro nė įu j čia atvažiuoja po kelioli- 
perduodamo paketo turinį. To-, ketvirtdalio parapijiečių. Tačiau 
del krata buvo padaryta pas p. jie naudojasi šventadieniais
Viniką be jokio p. Viniko įtari- bažnyčia perpus su lietuviais, 
mo nelegaliu darbu, bet iššauk-j 
ta vien viršminėtomis aplinky- vyko į kleboną, prašydami ati- 
bėmis. i taisyti

Kratos daviniai parodo, kad į 
viršminėtas įskundimas buvo 
neteisingas.

Šį reikalą ištyrus vidaus rei
kalų ministerijoj, policijos val
dininkai, atsakomingi už pada
rytąją pas p. Viniką kratą, bus

Nesenai lietuvių būrelis nu

daromą lietuviams

ką šeimynų ieškoti sveikatos 
ir pailsio. Pirmiau Tytavėnai 
arti neturėjo geležinkelio. Oku
pacijos metu vokiečiai pravedė 
netoliese geležinkelio šaką (sto
tis Pagrižuvis 3 klm.) dėlto da-

skriaudą. Bet lietuvis lėtas, o j})ar galima tikėtis, kad su lai- 
šlėktos, žinoma ims smarkiai ku Tytavėnuose išsiplėtos la- 
triukšmavoti, todėl nežinia, ar baj geras kurortas, 
bus

per

Italai Nori Viršyti 
Amer. šilko Pramonėj

Roma. Italų viena kompanija 
didina savo kapitalus ir nori 
išstumti iš dirbtinio šilko pra
monės. Dabar ji gamina po 5 
milionus svarų šilko į metus, 
bet nori dar daugiau gaminti.

Lenką Stipruoli

Kovoja su Pagonų 
Dievais Meksikoje

Meksika. Būrys darbininkų, 
kunigų įragintas, nuvyko į in- 

; dijonų kaimą ir sumušė jų ak-

Boston, Mass. F. Juška iš tri
jų kartų du sykiu paguldė len- 
kų drūtuolį Stasiaką Grand 
Opera House salėje ir už tai ga
vo triukšminkų ovacijų nuo lie
tuvių ir amerikonų. Dabar Juš
ka risis su italu Labriola, kuris 
Stasiaką yra nugalėjęs. Juška 
gavo • iš lietuvių aukso diržą 
vertės $100.

Gainesville, Ga. Uždėtojas Ku 
Kluksų organizacijos, Simmon- 
sas, sunkiai sužeistas tapo ne
laimėje su automobiliu čionai.

ir

RINKOS KAINOS 
Ukmergė, 

sausio 22 d.
30—33 lt., kviečių — 36—39 lt., 
miežių — 22.50—24 lt.’, žirnių
— 21—24 lt., sviesto klg. ‘.25— 
7.50 lt., sūris — 1.50—2.50 lt., 
dešra klg. — 3—5 lt., lašiniai
— 5.50—6 lt., kiaušinių dešim- 

1:50—2.00 lt., žąsis 
lt., antis — 4—6 lt., 
litr. — 40—70 et., vidut. 
150—200 It,*, vidut. ark-

- Ketvirtadienį, 
rugių centn. —

33 lt., kviečių — 36-
— 22.50—24 lt.',

buolių
karvė
lys 300—500 lt.

o-

Atima Koncesijas 
iš Amerikonų

atėmėMaskva. Rusų valdžia 
aliejaus laukų koncesiją, sutei
ktą Sinclair’© kompanijai ant 
Sakalino salų. Rusai sako, kad 
ta kompanija nieko nedarė dar
bus varyti ir todėl koncesija 
bus duota kitiems.

Fabrike žuvo 
Du Lietuviai

Pleasant Prarie, Wis. 
cules Parako fabrike čia 
du lietuviai, plyšus parakui. 
Vardai jų: Petras Šalkauskas 
ir Stasys Gužauskas. Jie mirė 
atgabenti į Kenosha ligoninę 
nuo apdegimo.

Her- 
žuvo

Worcester, Mass. Darbai dra- 
tų fabrikuose sumažėjo.

išklausytas tas prašymas. ( Tytavėnuose skaitoma vir
šaus 2,000 gyventojų; jų tarpe 
daugiausia yra lietuvių; žydų 
tik per 200.

Miestelį puošia didelė mūrinė 
bažnyčia su buvusiu bernardi
nu vienuolynu. Bažnyčia pra
dėta statyti 1614 metais An
driaus Valavičiaus. Nebaigęs 
statyti 1616 metais And. Vala
vičius mirė. Jo kūnas palaido
tas bažnyčios požemiuose. Baž-

Pivašiūniški

(darbo

PRASIMANYMAI
Ukmergė. — Sąryšy, tur būt 

su nepaprasta žiema žmonėse 
klaidžioja visokių gandų: saulė 
nusileidusi (kiti sako žemė pa
kilusi) į žemę šešių mėnesių 
kelio arčiau,. todėl nebūsią žie
mos. Vasario 6 d. būsiąs sau
lės užtemimas, o 17 d. vokiečiai 
tam tikrais prietaisais jūromis 
užliesiu Lietuvą ir pusę Vil
niaus; pasieksią ir Lenkiją. Di
džiūnai išsigelbėsią. Vokiečiai 
skraidydami aeroplanais žiūrė
sią, kaip žūsią žmonės.

Paris. Francijos gelžkelių 
darbininkams tapo pakeltos al
gos. Mažiau uždirbantieji gaus 
daugiau pakelti, negu tie, kurie 
uždirba daugiau.

Savo graių 8kattk|,
Nelaikyk j} af dyk*:
Duok jam pelną-gerovf —
Dėk J mūsų Bendrovf.

Bėras 110.00.

DARBO SĄLYGOS 
FRANCIJOJ

Darbo ministerijoj 
biure) svetimšalio pirmiausia 
klausia:

— Kur tamsta nori dirbti ?
Tas klausimas turi dvejopos 

prasmės, sakytume, geografi
nės, ir profesionalės. “Geografi
nė” prasmė — jei tamsta nori nyčia yra baroko stiliaus. Ją 
dirbti Paryžiuje, tai leidimo dir- pabaigė statyti jo 'brolis Jero- 
ibti negausi. Darbo biuras noriĮnimas Valavičius, ir 1639 met. 
natuštinti Paryžių nuo svetim
šalių, kurių jis priskaito ligi 
600,000. “Profesionalė” ta pra
smė, kad jums leis dirbti ne tą 
darbą, kurį jūs norėtumėt, o tą, 
kur nėra .bedarbių francų.

Tuo būdu, “geografiniai’’ 
svetimšaliui leidžiama 
kur nors provincijos 
piuos, o “profesionaliai” — sun
kiausią ir menkiausiai apmoka
mą darbą (žemės ūkio, anglies 
kasyklose ir kitur).

Kol svetimšalis negaus leidi
mo dirbti (“certificat de tra
vail”), jis neturi teisės dirbti. 
O jei jis vis vien dirbs, tai jis 
nusižengs taisyklėms. Tuomet 
gali nuo jo atimti leidimą gy
venti, net gali be ilgesnių pasi
aiškinimų išsiųsti iš Francijos, 
kaip “negeistiną svetimšalį.” 
Tie svetimšaliai, kurie nuo se
niau dirba ir neturi “leidimo” 
dirbti kiekvienu momentu ga
li būti išsiųsti iš Francijos.

Gavęs “certificat de travail” 
svetimšalis darbininkas esti pri 
rištas prie savo darbo ir be nau 
jo leidimo negali jo pakeisti. 
Tegul, sakysim, darbo biuras

‘nuskyrė jį laukų darbams. Nuo

žemaičių vyskupas Tiškevičius 
ją konsekravo Šv. Marijos Pa
nos Angeliškos vardu.

Vėliau bernardinai išmūrijo 
prie bažnyčios ketvirtainišką 
koridorių, o viduje jo pastate 
mūro koplyčią su laipsniais, ku-

dirbti riuose yra šventųjų iš Jeruzoli- 
užkam- ‘ mo žemės parvežtos relikvijos.

Prieš pastatant dabartinę baž
nyčią, Tytavėnuose, šilavos g- 
vėj buvo medinė šv. Jurgio baž 
nyčia. Tytavėnai tuomet prigu
lėjo prie Kelmės parapijos, šv. 
Jurgio bažnyčia, išliko iki šių 
laikų, bet delei stokos remonto 
pamaldos joje liko pertrauktos, 
ir 1918 metais prie a.a. kleb. 
kun. Mickevičiaus buvo sugriau 
ta ir parduota parapijonims. 
Dabar toji vieta kun. Jančaus- 
kio rūpesniu dalinai aptverta, 
nes senos tvoros vos laikosi. Be 
didelės vienuolyno bažnyčios ir 
koplyčios, kapinėse yra šv. Juo
zapo koplyčia. Ne toli kapinių 
skyrium stovi graži koplytėlė — 
paminklas su seniau buvusių 
Tytavėnų savininkų karstais. 
Turgavietėj stovi pravoslavų 
cerkvė.

Br. S.

1
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“KAS KALTAS, AR PURICKIS, AR TAUTA”?

Skaitytojai atleis, jog mūsų laikraščiai domejasi 
kun. Purickio byla. Mūsų tauta dar tik atsistato, todėl 
jai reikalinga būti informuotai, kas jos (tautos) meiste
riai yra. Tarpe tų meisterių buvo ir kun. Purickis. Bu
vo augštas žmogus, buvo ministeris, o teistas už darbai 
labai žema — šmugelį! Tribunolas rado jį nekaltu ir — 
rodos viskas užsibaigė.

Bet neužsibaigė! Iš dabar parėjusių Lietuvos laik
raščių (“Lietuvos Žinios nr. 29) atsižinome, kad šitas 
teismas buvęs tuo obalsiu: “Kas kaltas, ar Purickis, ar 
tauta?” Taip esąs pareiškęs dabar visagalis klerikalų 
dienraštis ‘‘Rytas’’. Na, dabar turime finalą — Purickis 
išteisintas, tauta liks kalta!

Kaip gi tauta neliks kalta, kur ji skundžia klerika
lą?! Jau iš anksto tauta kalta, jei drįsta klerikalą įtar
ti. Ir šiam teismui einant, visogalis klerikalų dienraštis 
“Rytas” grasinęs Vyriausio Tribunolo nariams — jų 
paliuosavimu nuo vietų ir patraukimu atsakomybėn. Rei
škia, Purickį nubaudžiant, gafejo rizikuoti patys augš- 
čiausi Lietuvos teisėjai, kad bus jie patys nubausti!!!

,, Įsivaizdinkime sau, kas būtų, jeigu kuris nors Ame
rikos dienraštis pagrasintų Washington© Augščiausio 
Teismo (Supreme Court) teisėjui išmesti iš vietos ir dar 
po teismu patraukti, jeigu jis nuteistų kokį to laikraščio 
draugą šmugelninką. Kas tuomet atsitiktų? Redakto
rius kuogreičiausiai būtų areštuotas už sąmokslą prieš 
valdžią, už, įžeidimą Augšč. Teismo ir už juodrankybę.

Bet Lietuvoje, klerikalų visogalis dienraštis, tokį 
pagrasinimą Augšč. Tribunolui suteikia, ir... Purickis 
teisus, tauta kalta.

Suprantama, kad šitokie klerikalų puvėsiai įnešami 
j Lietuvos jauną valstybę, i tokį laužymą Augšč. Teis
mo nepasiekiamybės, labai liūdnai atsilieps mūsų gyve
nime. Niekas nebenorės gerbti konstitucijos tokios, ku
ria galima išversti sulyg norui by kurio klerikalų žmo
gelio.. , ; :ų f ' '

Ši Lietuvos klerikalų diktatūra jau nebe Mussolinio 
diktatūra, bet politinio gedimo diktatūra.

Kai visa tauta būna apkaltinama, užuot vieno poli*- 
tikieriaus, tai tauta turi pasirūpinti pati save ištirti: ar 
ji visa susideda iš šmugelininkų, ar kun. Purickis buvo 
šmugelninkas...
%. ■ ‘ Į, * Į j e

VĖL BANDĖ KUMŠČIO “REVOLIUCIJĄ”
- T * ...

Antrą sykį Brooklyn© komunistai buvo susiorgani
zavę nepasiduoti lietuviams siuvėjams, ir antrą sykį jie 
pralaimėjo kovą. Kaip anuo sykiu, taip ir dabar, arti
nantis Vasario 19 d. susirinkimui, komunistai, sakoma, 
buvę padarę tarp savęs “šventą sutartį”, kad: “draugai, 
nors ir {sraujas reikėtų pralieti — nepasiduosim!” Taip 
bent tarp žmonių plačiai kalbama, kad jie tokį narsų pa
siryžimą padarę,

Gali būti, kad tas yra teisybė, nes pereitojo susi
rinkimo įvykiai tą patvirtino. Patys pirmieji komunis
tai, sakoma, susirinkime pradėję muštynes, ir tai muš
tynes netik su savo broliais darbininkais, bet ir su tvar
kos dabotojais. Ir muštynes komunistai pradėję dėlto, 
kad jiems buvo neleidžiama betvarkės daryti ir mitingą 
išardyti. Tikrai komunistiškai!

Ta komunistų kumščio “revoliucija“ jau buvo apra
šyta, todėl prie jos nebėra kas pridėti. Palieka tik pa
gailėti. kad nešvari komunistų taktika suteršė Brookly- 
no lietuvių vardą, — nes ligšiolei, bent pastaraisiais me
tais, į lietuvių mitingus dar nereikėdavo policijai įsikišti; 
tik sykį anais metais reikėjo šauktis policijos apsiginti 
mass-mitinge, kur tamsiosios atminties Bekampis atsi
vedęs buvo į McCaddin Hali savo komunistų gaują, pasi
rengusią kalbėtojus sumušti. Nuo to laiko lietuviai mi
tinguose sau galvų neskaldydavo, tik dabar komunistai 
pabandė vėl savo juodašimtišką taktiką.

Kad komunistams šis peiktinas manevras nenusise
kė, tai reikia atiduoti kreditas Brooklyn© išmintinges- 
niams siuvėjams, kurie sumanė visą tą “kumščio dikta
tūrą” sykį ant visados panaikinti.

Gyveno lietuviai šioje kolonijoje jau nuo 1870-tų 
niėtų, nereikalaudami vartoti kumščio sau duonos pel- 
nyti, gyvens jie ir toliau teisingu darbu, blaivum protu 
ir gražum lietuvio vardu.

v

Kumščio karžygiams — kelias į Maskvą, kur kumš
tis viešpatauja!

t PERŽVALGA j
----- r—r-----------------į *   —į— -

Jaučia bizni.
Sakoma, kad Youngstown, 

Ohio klebonas važiuosiąs į Ar
gentiną tverti lietuvišką para
piją. Mat, lietuvių jau ten pri
važiavo ir reikalauja “ganyto-
JO.”

—0— •
Iš knygų kontrabandos laiku

Tumas, aprašydamas Marty-
no Jankaus pasidarbavimus lie
tuvių literatūrai, sako:

“Didžiausias M. Jankaus nuo
pelnas ‘Aušrai’ ir visai lietuvių 
kontrabandinei literatūrai, buvo 
organizavimas kontrabandos ne
šikų. Iš pradžių ‘Aušrą’ į Lietu
vos pusę nešė Smalininkų Virš- 
kalnis. Paskiau per Jankaus ran 
kas yra perėję veik visi Lietu
vos kontrabandininkai. Vienas 
iš jų Antanavičius buvo apsiė- 

. męs Jankui nešti ‘Aušrą’ po 5 
I rublius už pūdą, atiduodant Ša- 
I kiuose ir kas mėnuo išnešdavo 
po 10 pūdų.

“žemaičių Neteckiai atvažiuo
davo net važiuoti. Vieną kartą 
jie pasiėmė didelį vežimą mal
daknygių už 4,000 rublių ir nu
važiavo su jomis tiesiai į muiti- 

Muitinės viršininkui suri- 
*Ką vežatės?’ Neteckiai 

‘A

ne. *.
kus
drąsiai atsakė: ‘Tovar.’ 
pošlina?’ — ‘Mokame.’ Ir sumo
kėjo karininkui 500 rublių. Ka
rininkas ne nepažiūrėjęs koks 
ten ‘tovar:’ matyt išanksto bu
vo susitaręs su Netečkiais.

“Katkus nuo Kaltinėnų ‘Auš
rą’ gabendavęs Eidimtui ties 
Taurage, o šis jau mažais siun
tinėliais įdėliodavo Skaudvilės 
pašte. Palangos kapelionis Jur
gaitis gaudavo tą žurnalą jūro
mis iš Nimmerstato, o padėdavo 
jam jūrininkas Maksas. Jie gi ir 
D-rą J. šliupą išgabeno iš Lie
tuvos, kai jis, gavęs išsavo su- 
žiedotinės I. Malinauskaitės, Ru- 
čionių dvarininkės, 200 rublių, 
bėgo į Ameriką.

“Koks pelningas buvo malda
knygių kontrabandavimas, liu
dija ‘Aukso Altorius.’ Už jas 
Lietuvoje imdavo po 3—4 rub
lius, o Tilžėje ir pas Jankų jų 
gaudavo po 75 kap. Jankui jų 
pavasarį atspaudus 10,000 į ru
denį jau nelikdavo.”

—o— 
Šleževičius apie naują 
Kabinetą Lietuvoje.
Po ministerių pirmininko Pe

trulio dekleracijos, Šleževičius 
pasakė kalbą, kurioje maždaug 
minėjo:

“Ministerių kabineto krizini v
priežasčių reikia ieškoti krik, 
dem. partijos suvažiavime, kur 
pasireiškė nepasitenkinimas ne
griežta buvusio kabineto politi
ka. Susidaręs naujas kabinetas 
Seime paskaitė labai gražią de- 
kleraciją, kuri, deja, nebus vyk
doma, nes jos vykdyti neleis 
krikš. dem. partija; ji reikalaus 
spaudos ir žodžio varžymo, šis 
kabinetas turės vykdyti ir pil
dyti krik. dem. partijos norus, 
neatsižvelgiant į šalies gerovę.” 

—o—
Suomių profesoriaus knyga 

Apie Lietuvą.
Lietuvių draugas prof. Niemi 

yra išleidęs nirmą dalį savo kny 
gos apie Lietuvos literatūrą. Jo 
jo jis daugiausia domės kreipia 
į liaudies kūrybą, tai yra: dai
nas, patarles, ir tt.

—o— 
Reikalauja zceerių.

Norėdami sulietuvinti Valsty
bės spaustuvę jos vedėjai skel
bia priimsiu mokintis jaunuo
menę nuo 16 metų amžiaus. Da 
bar didžiuma darbininkų 
yra rusai ar žydai.

—o— 
Petrulis rūpinasi policija.

Naujas Lietuvos ministerių 
pirmininkas Petrulis, kaipo 
(‘griežtos politikos” vykdytojas, 
ve ką pasakė savo dekleracijoj:

“Vyriausybė imsis visų griež
tų įstatymais paremtų priemo
nių kovoje su tais gaivalais, ku
rie drumsčia atskirų piliečių ra
mų gyvenimą, o taip pat ir su

ten

Lietuvių Su Lenkais Unijos Patronai
Rašo M. Stakėnas

tais priešvalstybiniais gaivalais, 
kurie, prisidengdami gražiais o- 
balsiais ir tikslais, skelbia ko
vą konstitucijos nustatytai mū
sų valstybėje teisėtai tvarkai. 
Kad mūsų valdžios organų vei-
kimas būtų tikslesnis vyriausy
bė pertvarkys policiją... Kad 
protiškai pakėlus policininkus 
vyriausybė rūpinsis kad esan-
čios policijos mokyklos išauklė
tų darbščius, sumaningus drau
smins ir įstatymus žinančius tar 
nautojus.”

Jei išnaujo pertvarkyta poli
cija bus vartojama kovai su 
kriminalistais, tai gerai p. Pe
trulis padarys, bet jei prieš tuos 
kurie bendrai vadinami “bedie
viais,” tai naudos Lietuvai iš to 
kios policijos mažai bus.

—o—
Argi jau?

“Vilnis” ve kaip piešia “ro
jišką” gyvenimą bolševikų ka
lėjimuose: ,

“Liubiankos kalėjime Maskvo 
j e vietoj baisių urvų yra šim
tas gražiu kambariu, gerai ap- 

t *■

šviestų, elektra apšildomų ir 
gerai vėdinamų. Kaliniams du
jama Į dieną svaras rupios kvie 
tinės duonos, pusė svaro mėsos, 
geros sriubos, arbatos, cukraus 
ir rūkantiems po 13 cigaretų; 
du kart į dieną leidžiama pasi
vaikščioti.”

Jei tas teisybė tai kaliniams, 
bolševikų priešams, šimtą, sykių 
geriau gyvenasi negu Rusijos 
darbininkams, teoretiškiems Ru 
sijos gaspadoriams. Darbininkai 
neturi tokių gražių kambarių, 
negauna tiek duonos, ir negau
na net uždirbtų algų, štai Ura
le jie streikuoja ir policija jau 
šaudo. Daugelis kaimiečių pus
badžiai! ja del nederliaus.

Taigi tikėti tokioms pasakom 
apie rojų kalėjimuose Rusijoj 
tegali patys bolševikai, kurie 
jau nemoka 'kritiškai protauti.

—o—
Purickio draugai.

Kartu su Purickiu buvo teisia 
mi dar: Vaitiekūnas, Avižonis 
ir šutinys, valdininkai užsienio 
reikalų ministerijos, kurie buvo 
pavaryti iš vietų. Teisman ne
stojo apie dvylika liudininkų, o 
vienas kaltininkas, Zacharas Me 
likCvskis, nesurandamas. Puric
kis prašė bylą nagrinėti vie
šai. bet Vyriausias Tribunolas 
prašymą atmetė: byla buvo 
svarstoma slaptai.

—o—
Darbininkų ateivių padėtis 
Brazilijoj.
Sąryšy su didėjančia lietuvių 

emigracija i Braziliją, įdomu pa 
siskaityti ką italų laikraščio 
“Corriera della Sera” korespon 
dentas rašo iš to krašto. Jis 
kalba, suprantama, apie italų 
padėtį, bet tas tiesa ir apie ki
tataučius.

Daugiausia žmonių važiuoja į

(Užbaiga)
>

Vyskupas Tabaras klausėsi rodos pas Papą 
Klementą, Papa atsakė: “darykite viską, kad tik 
Lietuva neatitrūktų nuo Lenkijos.’’ Vyskupas 
Tabaras, sulyg Papos patarimo, sušaukė Piotro- 
‘kove seimeli, sukvietė kunigus ir pro-lenkiškus 
didžiūnus; patsai vyskupas pirmutinis pakėlė
Ibalsą už panaujinimą lenkų-lietuvių unijos. Vil
niaus vyskupo Jono laikuose (1519-1537 m.) Ka
zimieras tapo kanonizuotas į šventuosius. Reiš
kia, kaip tik tuo laiku Lietuvos ir Lenkijos uni-
ja jau ir gavo patroną šv. Kazimierą.

Vysk. Jono sumanymu tapo (1526 m.) su
šauktas Vilniaus vyskupijos seimas, šis seimas 
nutarė apginkluoti lenkinimo įstaigas, kaip tai 
vienuolynus, klebonijas ir romėniškas mokyklas. 
Mat buvo prisirengiama atremti lietuvių-lenkų 
unijos priešų audrą bei protestus. Lietuvių pa
triotų ir romėniškų lenkbernių susikirtimas davė 
reformą; tuojaus Romos bažnyčia pavėlino šv. 
Raštą dėstinėti lietuviškai. Nusigando lietuvių 
“mužikų!”

1556 m. Vilniaus vyskupijos ąestą užėmė 
vysk. Protaševičius. Jisai buvo tų laikų Zeligow- 
skis. Vysk. Protaševičius lenkiškos unijos prie
šams paskelbė kovą. Kad geriau apgalėti lietu
vius, vysk. Protaševičius parsikvietė iš Lenkijos 
jėzuitus i Vilnių (1568-1569 m.). Jėzuitai, pri
buvę Lietuvon, stropiai varė savo jėzuitišką 
darbą, Tai yra — lenkino lietuvius. Kaip tik 
jėzuitai pribuvo Lietuvon, jie greit pravedė Liu
blino uniją arba galutinai Lietuvos savistovybės 
sistemą pakirto. Nes 1569 m, įvyko Liublino 
Unija.

šių dienų mūsų klerikalai, jėzuitų padedami, 
taippat eina prie unijos su lenkais. Kaip 16-tame 
šimtmety Lietuvos romėniški juodojo internacio
nalo agentai, kaip tai: vyskupai, kunigai, vienuo
lynai ir jėzuitai privedė Lietuvą prie unijos su 
Lenkija, taip ir dabar, šiuo momentu tie patys 
gaivalai eina prie to paties tikslo, — tokiu pat 
keliu, kokiu ėjo Liublino unijos agentai. Taip 
jie ir šiandieną Lietuvą stumia prie tokių žaban
gų, katrie nemačioms riša Lietuvą prie unijos su 
Lenkija. Paveizdan, Am. lietuvių klerikalų laik
raštis “Darbininkas” šių metų No. 1 patalpino 
Jėzuitų ordeno iš Kauno atsišaukimą kasiink au
kų. Laikraštis sako: “Jėzuitai išauklėjo Lietu
voje daug mokslo vyrų, mokytų, uolių kunigų ir 
daug gerų, dorų piliečių.” Kas jie yra tie jėzui
tų išauklėti, geri Lietuvos piliečiai? Gal zeligow- 
skis, Pilsudskis, Kastas Slavinskas ar Šv. Kazi
mieras? šitie lietuviai per Jėzuitus buvo sulen
kinti ir jie Lietuvai jokios garbės ar dorybės 
nedavė. Atbulai. Šie sulenkinti lietuviai, kaip ku
rie šiandiena stojo prieš Lietuvą su kardais ir 
durtuvais. ■ , .

Jėzuitų ordenas Lietuvai priauklėjo daug 
blogų piliečių.

Jėzuitų ordenas labai didžiai prisidėjo prįc 
sulenkinimo Vilnijos. O iš sulenkėjusios Vilni
jos arba iš sulenkėjusių lietuvių kilo zeligowskis, 
įPilsudskis, Kastas Slavinskas ir kiti Lietuvos 
judesiai. Delei zeligowskio ir jo pritarėjų intri
gų Lietuva prąrado Vilnių.' Visi šie Lietuvos ju
došiai yra lietuvių sulenkėjimo gaivalai. Vis tai 
Jėzuitų ordeno nuopelnai!...

Kasiink uolių, gerų kunigų, tai jau jėzuitų 
ordenas Lietuvai nedavė gerų kunigų. Jėzuitų 
ordenas Lietuvai davė “lenkinimo apaštalus” 
kaip tai: vysk. Proteševičių, vysk. Klangevičių, 
vysk. Kassokowskį, vysk. Massalskį ir tt. Šie Jė
zuitų vadai yra Vilnijos sulenkinimo vyriausi 
gaivalai. Jie yra lygūs Zeligowskiui: kaip jėzui
tai, taip patsai jų ordeno viršiausis diktatorius, 
Romos Papa, kaip seniau taip ir dabar nėra lie
tuvių savistovybės draugas.

Kuomet Lietuva, po Didžiojo Karo, buvo jau 
paskelbus savo nepriklausomybę, lenkų legionai 
iš Francijos fronto persikėlė Lenkijon ir pla-

Sao Paulo valstiją ir Minas Ge- navo pulti Vilnių pirmą sykį. Tuomet lenkų le- 
raes. Darbas yra kavos dvaruo
se. Darbininkai skundžiasi urė
dų persekiojimais, išnaudojimu, 
blogomis triobomis, stoka mo
kyklų, mažomis algomis, stoka 
ypatos laisvės. Sakoma, supykę 
bosai kai-kada užmuša darbinin 
ką ir už tai nieko jiems nebū
na.

Miestuose irgi darbai sunkūs, 
ir jų mažai yra. Motormenai 
ant gatvekarių gauna po 8 cen
tus į valandą. Audėjams moka
ma po 25 centus į dieną. Maši
nistams ir elektrikieriams visai j 
darbų nėra: jie turi ieškotis dar j 
bo kitur 
dieną.

Aukso 
ho, kur 
pasauly, 
landų darbą gauna 90 centų į 
dieną.

Kaikurie darbininkai-ateiviai, 
vienok, įsikabina ir dabar yra 
turtuoliais. Bet tokių, kol-kas la 
bai maža.

ir dirba už 53 centus į

kasyklose Mono Vel- 
yra giliausia kasykla 
darbininkai už 12 va-

gionų generolas Halleris buvo pakviestas Papos 
Romon. Kuomet Halleris apsilankė pas Papą, tai 
šis lenkų kariumenei per Hallerį Įteikė “palai
mintą vėliavą.” Už kelių dienų po Papos palaimi
nimo, lenkai užėmė pirmą syk Vilnių. Lietuva 
'buvo tuomet formaliam karę su Lenkija. Sulyg 
civilizuoto pasaulio įstatymų, kuomet valstybė 
yra kare su kita valstybe, kas iš pašalių paremia 
(bekariaujantį priešą, tasai taippat tampa tiesio
giniu priešu. Kuomet Papa laimino lenkų kariu- 
menę, Lietuva jau kariavo su lenkais. Reiškia, 
Papa yra viešai pasirodęs Lietuvos priešu, o len
kų draugu.

Vatikano arba Panos politika visuomet buvo 
ir bus drauginga lenkams, o abejutinga lietu
viams. Nes Romos bažnyčios šulai, arba ir žval
gai, gerai numato, kad Rytų Europoje tik len
kai dar tebėra grynai katalikai. Ir tik su Len
kijos galybe ar įtekme yra galima Romos in- 
ternacionališkos katalikų bažnyčios interesai ap
saugoti Rytų Europoje. Dėlto Romos Papa len
kus glosto ir laimina. Tuo savo žygiu didžiai 
lietuviams užkenkia.

Atsimename, kaip lenkams įteikė “Palaimin
tą vėliavą” ir sykiu palaimino lenkų kariumenę, 
kuomet lenkai buvo gatavi atimti Vilnių iš lie
tuvių pirmą sykį. Dabar lenkų prezidentą apdo
vanojo medaliu, o su Paderewskiu atlaikė svar-

•bią konferenciją. Kuomet lenkai apvaikščiojo 
metinį jubilėjų Vilniuje, kasiink prijungimo prie 
Lenkijos Vilniaus, tai Romos Papa per savo nun
cijų arba delegatą, įteikė jubiliantams želigov- 
skininkams pasveikinimą, Papos nuncijus, laike 
iškilmės, sėdėjo šalia zeligowskio.

Mat kaip Romos Papa glosto ir laimina len-
kus!....

Kuomet Papos nuncijus, po tų “žulikovski- 
nių” sukaktuvių pribuvo Kaunan iš Vilniaus, tai 
mūsų grynieji katalikai arba klerikalai nuncijų
sutiko su vėliavomis ir varpais skambino. Tai 
mūsų klerikalų valstybingumas!... Jeigu sykiu 
su uncijum būtų pribuvęs ir patsai zeligowskis, 
po katalikybės skraiste, tai ir tą mūsų klerikalai 
būtų išgarbinę!...

Lietuvos minios arba valstiečiai nenori uni
jos su lenkais, šį faktą gerai permato lenkų ir 
Vatikano žvalgai. Lietuvos miniose dar turi įtek
mę katalikų Romos bažnyčia. Užtai unijos pa
tronai po katalikybės skraiste, tie Vatikano pa
siuntiniai, retkarčiais būna ir Lenkijos žvalgais; 
nes jie po religijos skraiste gauna progą liuosai 
trankytis po Lietuvą ir tuo tarpu sėti unijos sė
klą.

Lietuvių unijos su lenkais šeši patronai: 
1) šv. Kazimieras, kuris nemokėjo ir nemylėjo 
lietuviškai šnekėti; 2) Jėzuitų ordenas, įsteigtas 
Vilnijos sulenkinimo apaštalų bei vyskupų: Pra- 
taševičiaus, Tabaro, Massalskio, Bialazovo ir tt.; 
3) Lietuvos vienuolynai, Varšuvos kardinolo ar
ba Lenkijos nuncijaus kontrolėje; 4) Lietuvos 
geležiniai klerikalai, kurie katalikybę stato pir
moje vietoje, o valstybę antroje; 5) Lietuvos 
klerikalinės, vienpartinės valdžios nusistatymas 
prieš laisvos minties pažangą. (Klerikalinės val
džios užmačia užsmaugti bedievius” arba perse
kioti progresistus, liberalus irgi einasi palei in
strukcijas Varšavos ir Romos agentų; 6) Lietu
vių unijos su lenkais patronu yra ir Vatikanas ar 
ba Papa.

Unijos trokšta visi šie šeši čia paminėti “pa
tronai.”

Lietuvos valstybei ar savistovybei laisvosios 
minties judėjimas nėra kenksmingas, čia pami
nėti šeši unijos “patronai” yra 50 sykių pavojin
gesni Lietuvos nepriklausomybei, negu laisvos 
minties pažanga.

Mes, Amerikos pirmeiviai lietuviai, paremki
me Lietuvoje laisvos minties judėjimą. Nes ta
sai judėjimas yra griežtai nusistatęs prieš uniją 
su lenkais.

o--------------o--------------o

LIETUVIO REPLIKA

Negaliu dainuot dainų Lietuvos!
Mano širdis sudraskyta yra;

Negaliu aš jaust jų melodijos, 
Kol retežiuos Lietuva tebėra.

Negaliu ištart minčių gimusių
Iš galingų sielų į gyvybę, — 

Didvyrių dainos žodžių degančių 
Kovoje garbingoj už liuosybę.

Lietuvos dainių užgeso ugnis;
Apruso žemė jos aukurai; ;

Ir patriotų hymnas augštasis
Tėra tiktai silpni tušti garsai. 

Nebedainuoja vaikai Lietuvos
Saldžių dainų meilės ir liuosybės;

Jie triūsias, vargsta svetimuos kraštuos, 
Ir laisto ašarom jų žemybes.

Harfa palociuos yr nutildyta;
Balselis — prie grintelės židinio;

Puošnių ponų puikybė sutrypta;
Linksmybė žema — prasto kaimiečio;

Plauko godūs areliai Lenkijos,
Kur Lietuvos vėliava tur plavėsuot;

Ir kada jie sklando viršuj kapo jos, 
Ar galim jos saldžias dainas dainuot?

O Dieve kovų! Tu, kuris vedei
Kariumenę perdėm Ageloną — 

Armijoms tebesant, Jozujui liepei A 
Komanduot saule, degančia raudona — 

Nukrisk uolą nuo kapo Lietuvos;
Paskelbki savo broliams liuosybę;

Tėvynė man’ tekelias iš tamsos,
Ir į skaidrią išbunda šviesybę,

— Budrikas.
0--------------o--------------o • ?

žodis iššoksią ir nepaikam, 
Paslyst prisieina ir negirtam.

o—o—o 
Kaplys kotą atitiko, 
Sų akmeniu susipyko! ■ 
Ešmenims ir penčia kirto, — 
Kol nuo koto vėl nuvirto!...

o—o—o
Vagis — vagiui netikės, 
Kekšė — kekšę apkalbės!...
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negu kad radio žinios. Bet, tu ir 
radium netikėk, nes ir jis yra 
Velnio padaras...

“...Ak, kaip gera būti minis- 
teriu! Tą vieną kūdikį teturiu, 
bet viską padėsiu, kad užauk- 
lėt jį ministerių... Jau pirma 
teismo diena parodė, kad ne mi- 
nisteris privalo visuomenei (tau 
tai) tarnaut, bet atžagariai. 
Net pats Augščiausis T^smas 
jam tarnauja... Aš pamenu, 
kuomet mane teisė, tai ateinant 
teisėjų mes laukėme kelias va
landas ir kai jau jis pasirodė, 
tai mes išgirdome balsą: “Sto
kit — Teismas eina!” Dabar, sa 
ko esą atžagariai: teismas jau 
susirenkąs ir dievobaimingai 
laukiąs ateinant teisiamojo mi- 
nisterio. Ir kuomet šis pasirodo 
teismo kuluaruose, tai pasigir
sta balsas: “stokit — ministeris 
ateina!” Teismas garbingai at
sistoja, patenka ministerį ir 
laukia, pakol šis užima vietą 
ant kaltinamųjų suolo ir atsi
sėda. Tuomet tik ir teismas at
sisėda. Šio fakto teisingumo ne 
pasisekė patikrinti, nes teismo 
durys uždaros, bet žmonės kal
ba, kad ištikrųjų taip esą, ir, 
žinoma, taip ir privalo būti! 
Verta būti ministerių...

“...štai jau ir vasario 5 die
na. Kun. Purickio teismas te
besitęsia ir, sako, šiandien ne
bus užbaigtas. Ir taip privalo
būt. Tai juk nepaprastas žmo-, basadorių Konferencijas. Nau- 
gus, kaip aš, kurį nuteisė per 45 
minutas, nors kaltino išviso ko
kia 15-ka paragrafų ir nors by
los buvo keli tomai... Kaip ten 
nebūtų, bet mes persitikrinę, 
kad tas kankinys mūsų opozi
cijos apšmeižtas, su artimomis 
piliečio teisėmis liuosusis trem
tinis, “nekaltai” visuomenės be 
teismo nuteistas ir sacharinšči- 
ku pramintas, kun. Purickis bus

LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo

“...Ir dar brolau amerikieti 
lietuvy, aš parašysiu, kad mes 
(Lietuvos visuomenė) iki šiol 
buvome labai durni ir daug ko 
negalėjome suvokti, kaip daug 
ir delko mūsų valstybėje daly
kų esti neišsprendžiama kaip 
reikiant. Ir būtume tose tamsy
bėse amžinai klajoję, jeigu ne
būtų katalikai pradėję leisti 
dienraštį “Rytą,” kuris mums 
su kiekviena diena vis atneša 
naujų žinių, vis daugiau atiden
gia akis. Mes dabar sužinome 
(žr. “Rytą” No. 27), jaunos, 
nesenai atgavę savo nepriklau
somybę (nesubrendę) valstybės 
niekuomet neišsprendžia savo 
reikalų kaip reikiant. Pavyz
džiui, aš matau, kaip mūsų val
stybė suklupo, pasiėmusi iš
spręsti kun. Purickio bylą. Ar
gi galima imtis kunigą kaltinti 
ir teisti, kuris yra Sutvertojo 
vietininku ant žemės pastaty
tu?! Tauta nesubrendusi ėmėsi 
negalimo dalyko, apkaltino ku
nigą šmugelio sacharina vedi
me, kuomet tas kunigas tik pa
prastus miltus ir paprastą cuk
rų (žr. “Rytą’’ No. 27) vežio
davo ir tuomi tarnaudavo, mū
sų jaunai, neįsigyvenusiai val
stybei. Bet, kaip aną dien kuni
gas Kripas (Kripaitis) pasako-

jo, mūsų valstybėje įsišaknijo 
Šliupo-Herbačausko pažiūros, 
tai kipšas apsuko visų galvas 
ir akys pradėjo įžiūrėti viską 
atžagariai, taigi ir parubežio 
muitininkai (matyt, buvo Šliu- 
po-Herbačtarniai!) įžiūrėjo vie
toj miltų ir cukraus — sachari
ną ! O, mes dabar gerai supran
tame, kokius šposus kipšas gali 
daryt su savo tarnais... Pavyz
džiui, kad ir tardant kun. Pu- 
rickį — tardytojas norėtų ra
šyt tokį tai paragrafą iš Bau
džiamojo Kodekso, o velnias pa
kiša visai kitą paragrafo nume
rį (žr. “Ryto” No. 27 straipsnį 
“D-ro Purickio kaltinamąjį ak
tą perskaičius”), ir dėlto kuni
gą Purickį taip baisiai apkalti
no, jog treti metai bylą negali 
užbaigti. Bet šiandien 4 vasario 
bylos nagrinėjimas jau prasidė
jo ir mes tvirtai įsitikinę, kad 
Aukščiausia suklupdys kipšą ir 
neduos mūsų Vyriausiame Tri
bunole įsiskverbusiems šliup- 
Herbačtarniams pravesti sav6 
nusistatymą ir nuteist kunigą. 
Šį savo laiškutį neišsiūsiu tol, 
kol nebus baigtas teismas, ku
ris, rodos, tęsis kelias dienas, 
kad tu, brolau-amerikieti-lietu- 
vy, žinotum, kaip nutiko, žinok, 
kad teisingas bus tik mano pra?- 
nešimas, nors jį ir vėliau gausi,

ir 
tas

išteisintas! Su virpančia širdžių 
laukiame to momento, kuomet 
bus išneštas tas šventas nu
sprendimo žodis — “nekaltas!’’

“Beje, šiandien “Rytas” mum 
pranešė (žr. “Ryto” 29 Nr.), 
kad kaip Dievas danguje, Vil
nius grįžš Lietuvai. Ar po me
tų ar daugiau, bet jis grįžš Lie
tuvai. Jį pagrobęs išgama Pil
sudskis, bet grobis niekam ant 
naudos neišėjęs, neišeisiąs 
Pilsudskiui. “Kas padarė,
turi kentėti” — taip sakąs se
novės graikų religijos įstaty
mas. C) Izraeliaus (žydų) Die
vas pasakė, kad jis išieškosiąs 
už tėvų kaltes iki trečios-ket- 
virtos kartos. Tai esanti mok
slo (sic!) pripažinta tiesa.

“Dabar suprantu, kodėl Vil
nius ne mūsų. Mūsų tėvai grieši 
jo, žydų dievas siuntė taipgi 
griešijantį savo tarną Pilsuds
kį, kuris, bausdamas mus už 
mūsų tėvų griekus, atėmė mum 
Vilnių. Ir kadangi mes, t. y. mū 
su tėvų vaikai, taipgi griešija- 
me, ir negalime užtikrinti, kad 
ir mūsų vaikai negriešys, tai,, 
žinoma, Vilniaus atgavimo pro
cedūra gali užsitęsti. Bet mes 
esame užtikrinti, kad Dievas 
baus ir Pilsudskį, kad ne jį 
— tai jo vaikus, ar anūkus — 
bet Vilnius vistiek bus mūsų! 
Bereikalingi buvo klabenimai į 
įvairias Tautų Sąjungas ir Am-

A. Kandrotaa A. Mikalauskas A. VtkrlkM

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia
Lietuvių

Mėsinycia

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

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

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 3359

K
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SO. BOSTON, MASS.

Garmaus—šliakio Byla
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12.
13.
14.
15.

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

79.
80.
81.
83.
84.
86.
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Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo
GERA NAUJIENA!

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, N0w York

didžiausias pasauly,
LAPLAND, PITTS-

UOUANn
B ® AMERICA UNE fcF
TiesuB-trumpas kalins per Rotter

dam'ų, į ir iš visų dalių

te:

Universitetai 
oficieriu grupū 
Prezidento Rūfhal

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1. Anykščių Bažnyčia
2. Anykščių Miestelis
3. Alytus — pakalnėn
4. Alytaus vidurgatvė
5. Birštonas
6. Daugai
7. Geležinio Vilko Pulkas 

įgulos bažnyčia (Soboras) 
Kaune 

Jurbarko 
Jurbarko 
Kėdainių
Kalvarijoj kermošius 
Karo Muzėjus Kaune 
Kauno stotis 
Kaunas Vasarų

16. Kauno Soboras nuo Vytauto 
Kalno

17. Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos

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

29. Šiaulėnai — malūnas
30. Šiaulėnų vidurys
31. Šiaulių stotis su lokomotivals
32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos

. 33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. Virbalio Gelžkelio stotis
35. Veliuona.
36. Vėliuonos Bažnyčia
37. Vėliuona — prie upės 

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

61. Grinkiškio Bažnyčia
63. Pašušvės Bažnyčia
64. Baptai

Baptų Bažnyčia
Dainos Dieno (chorai)
Dotnavos bažnyčia 
Bulbi akasis

76. Ukmergė (upė)
78. Ukmergės bažnyčia 

Raguvos bažnyčia . 
Raguva
Taujėnų bažnyčia
Seirijai
Alvito bažnyčia 
Mariampolės bažnyčia

89. Žeimių bažnyčia
91. Mariampolės Gimnazija
92. Virbalis
94. Prienuose kermošius
95. Prienų nugriautas tiltas 

Lazdijų bažnyčia 
Taujėnai
Panevėžio rinkoj kermošius 
Ukmergė
Virbaly škapllernlnkal 
Prienų bažnyčia 
Prienai 
Vilkaviškis 
Joniškio Rinka 
Joniškio bažnyčia 
Garliavos bažnyčia 
Liudvinavas 
Alvitas (ežeras)

99.
101.
102.
104.
107.
109.
110.
111.
113.
114.
117.
118.
119.
120. Krosnos bažnyčia
121.
122.
123.
124.
127. Šventežeris
128.
160.
165.

Saulės Mokykla Kaune
Vilkaviškio bažnyčia
Seirijų gatvė
Mariampolės Kinka

38.
53.
54.
55.

—56.
58.

171.
180.

Studentai Lazdijų rinkoje 
Kauno Geležinis Tiltas 
Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Orlaivininkai.

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patognmal 

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

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New York_

«ra
AMERIKOS LAIVAI

Galit važiuot 
j Senę. Tėvynę 
ir grįžt bėgyje 
vienų mctu, bo 
ėjimo per EHis 
Island, tų ga- 

išgaunant leidimų, dellite padaryt 
sugrįžimo.

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

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

Pasiteiraukit pas vietinį laivų a- 
gentų arba

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, Now York City 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

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

Iškiausinėjus klerikalų pri
statytus liudininkus, kad jų ver 
timas esąs “teisingas,” pašauki
ama Sandaros liudininkai.

Pašauktas F. J. Bagočius pa
reiškia, kad kun. Taškūno ver
timas yra nesąmonė. Jis pareiš
kia, kad Lalio žodynas šiandien 
yra kaipo autoritetas lietuvi ų- 
amerikonų kalbai, nes iki šiol 
lietuviai neturi kitą tokį platų 
žodyną ir tas žodynas šiandien 
yra naudojamas po visas įstai
gas, pertaigi, galima remtis tik 
šiuom žodynu.

Prokuroras Keyro, pasigrie
bęs, atsineša pas Bagočių Web- 
sterio Amerikonišką žodyną, 
Sandaros advokatas pastebi, 
kad Websterio žodyne nėra lie
tuviškų žodžių ir kad juom ori
entuotis negalima. Teisėjas pro
kurorą sulaiko. Tolesniai adv. 
Bagočius pareiškė, kad žo
džiams: “davatka,’’ “liurbis” ir 
“gyveno” niekuomet negalima 
prileisti tokios prasmės, kokią 
jiems davė kun. Taškūnas sa
vo vertime. Taipgi Bagočius nu
rodė tų žodžių šaknis, iš kur jie 
paeina ir kaip linksniuojasi.

Pašaukiama Ambrozaitis, ku
ris taipgi užginčina kun. Taškū- 
no vertimą, nurodydamas, kad 
vertimas negeras ir kad tiems 
žodžiams, ant kurių yra svarba, 
duota neteisinga prasmė.

Pašaukiama “Keleivio” redak 
torius S. Michelsonas, kuris 
taipgi užginčina kun. Taškūno 

ir neteisingą vertimą ir pastebi, 
kad iki šiol dar lietuviai neturi 
tokio žodyno, kuris būtų kaipo 
autoritetas įrodantis, jog kun. 
Taškūno žodžiai yra teisingai 
išversti. O kadangi to įrodyti 
negalima, tai pripažįsta, kad 
kun. Taškūno vertimas yra ne
teisingas. Tuomi vertimo teisin
gumo 'klausimas užsibaigė.

Tolesniai eina 
daros liudininkų link Garmaus 
prakalbų, ką jis yra pasakęs 
kalbėdamas lietuviti kolonijose 
Amerikoje.

Pašaukiama “Keleivio’’ leidė
jas J. Gegužis, kuris pareiškė, 
kad Garmus kalbėdamas So. 
Bostone pasakė, jog visi tie,

jos Lietuvos vyriausybės Vil
niaus atgavimo keliais — tai 
Dievas, ir tuo keliu mes eisi
me...

“O tie Vilniaus vargšai mū
sų broliai lenkų okupacijoje te
gul nevaitoja, nes jiems var
gas siustas yra irgi kaipo baus
mė už griekus, kurių dasileido 
jų tėvai, ir kuriems nesvetimi
Ta ir jie patys (vaikai). Reik 
urėt gi kantrybė! Juk žinote, 

kad Dievo intrigų keliai neiš
matuojami! Reik palaukt!

“Štai jau ir vasario 6 diena. 
Purickio teismas tebesitęsia i 
sako baigssi nevėliau 10 dienos 
vasario, taigi- šį laišką šiandien 
išsiunčiu, bet nusprendžiau dar 
parašyt vieną, kaip tik sulauk
siu teismo nuosprendžio. Paan
trinu, širdis virpa, prisiminus 
apie tai, nes su kiekviena va
landa teisme , Purickio dangus 
niaukiasi; matyt, kipšas įsiga
lėjo. Neveltui pranašaujama 
šiandien 9 valandose svieto pa
baigą. Įsakiau žmonelei nupirkt 
gromnyčių žvakę. Įsirašiau į 
Eucharistinmkų draugiją (bro
liją). Bet viltis dar nedingusi, 
kad kipšą mes nugalėsime...

“Beje, dar pasakysiu tau bro 
lau amerikieti lietuvy, 'kad “V- 
bė” netiesą rašo, būk ministe- į kurie neduos į “Tautos Fondą” 
ris Daukantas užvežė ministe- pinigų yra bedieviai ir tokius 

tik iškart reikia.riui Krupavičiui per barzdą už 
žemės paglemžimą. Tas ginčas 
— tai “šeimyniškas” ginčas del 
pyrago. Ministerių kabinetas, 
belbraškėdamas sulūžo, bet Dau
kantas su Krupavičium sveiki 
liko ir draugiškai sugyvena nau 
jam kabinete. Taip ir reikia ge
riems katalikams! O kas link 
pagarbos nuo žmonių, tai minis
terial ir nereikalauja jos nuo 
chamų. Jie ir taip garbingi, nes 
jų rankoj galybė, pinigai ir 
mes patys esame...’’

Patyrę, Ir

kvotimai San-

JONAS GREBLIAUSKAS 
Ir SŪNŪS 

Lalsnluotl Graįborial 
Balsamuotojal

Parsamdome automobilius 
kiems reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca 
Tel. Plaza 1350

viso

St., 
Baltimore, Md

NOKTI RMAN
SUGRETINĘS LAIVKORTESi

NUPIGINTA KAINA

1 LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutos
Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

riems sąžinė nerami turint Lie
tuvos Paskolos bonus, tai ati
duokite, o aš su Dievo pagalba 
juos sunaudosiu. Tada viena mo 
teris Garmui padavė $50.00 ver 
tės boną.

Ant to pasakymo, klerikalų 
abazas teismo salėje sujudo. 
Garmus sėdėdamas pradėjo da
ryti ženklus šaukdamas prie sa
vęs Kneižiuką. Kneižiukas, pa
matęs, atbėga pas Garmų, pasi
kužda ir nubėga prie poliemono 
Sullivan’, kurį pasišaukia ir sale 
Garmaus sėdinčią moterį pasi
šaukę, išeina iš teismo salės. Už 
kelių minutų sugrįžta ir pasi
kužda su prokuroru. Prokuroras 
tuoj stato Nauburiui klausimą: 
— Ar tu pažįsti tą moterį, ku
ri Garmui davė boną? Palei 
Garmų sėdinti davatkėlė atsike
lia ir atėjus atsistoja palei Jū
rę. Prokuroras rodydamas į tą 
davatką klausia Nauburio, ar ta 
moteris? Nauburis atsako, kad 
gali būti ta, nes tikrai jis pa
sakyti negali. Tik liudija, kad 
moteris jam padavė boną; o mat 
Garmus buvo užsigynęs, kad 
jis Bono negavo, nes boną mo
teris padavus ne jam, bet kun. 
Juškaičiui.

Pašaukiama liudininkas K. 
Sidabras. Jis taipgi Jūrei parei
škė, kad Garmus kalbėjo apie 
moksleivių gyvenimą Vokietijoj 
ir pasakė, kad ten buvo ir šešios 
merginos, kurių dviejų net ir 
vardus paminėjo.
Garmus pasakęs, jog ypač tų 1 pirm, ir daug pasidarbavęs San- 
moksleivių tarpe buvusios dvi ((iaraį kaip veikimu, taip laik- 
lietuvės merginos, kurios be pa- raščiu “Varpu.” Pagalios kalbė- 
ramos mokslą toliau tęsti nega-Įj0 gerb.' J. W. Liūtas. Jis nu- 
linčios. Viena iš jų su Garmum 
parvažiavusi į Kauną, o kita dar 
pasilikus Vokietijoj. Taipgi Si
dabras liudija, kad viena mo
teris, Petronėlė Kovalienė Gar
mui davė Lietuvos boną. Pro
kuroras pastato tą davatką ir 
klausia Sidabro: ar tą moteris? 
Sidabras atsako, kad ta. Taip
gi Sidabras pasako, kad Garmus 
sakė, jog kuriam Bonus turint 
sąžinė yra nerami, tai atiduoki
te man, o aš su Dievo pagalba 
sunaudosiu. Sandaros advoka
tas pastebi: ar ta “moteris Gar 
mui padavė boną? Sidabras 
sako

Taipgi kad

taip.’’
(Bus daugiau)

at-

CHICAGO, ILL.
Sandariečių iškilmes per tautos 

šventę

darbo ALTS. 75 kuopa, kuri 
Vasario 15 d. Fellowship House 
svetainėje, 831 W. 33rd PI. su
rengė paminėjimus 7-nių metų 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvių. šįmet Chicagoje to
kių apvaikščiojimų gana daug, 
prie to tą dieną buvo atidary
mas Chicagos Lietuvių Audito
rijos (naujos svetainės), todėl 
žmonės labai išsiblaškė. Tačiaus 
visgi gražus būrelis susirinko 
Sandariečių ir draugų. Kuopos 
pirm. S. K. Grisius atidarė ap- 
vaiikščiojimą, pabrieždamas tiks 
lą ir pranešdamas, jogei mes tu 
rim 'brangų svetį iš Centro — 
pil. J. W. Liūtą, Sandaros pir
mininką. Kalbėjo Dr. K. Dran- 
gelis, 4-to Apskričio pirminin
kas, kuris, tarp ko kito, pareiš
kė norą darbuotis del Sandaros 
ir tautininkų; tik jis reikalau- 
na vienybės, — o kaip tik jos 
ir nėra! Potam gražiai pakalbė
jo adv. St. Kodis ir 23 kp. pirm, 
bei senas “Vienybės” skaityto
jas pil. Rugis. Potam p-lė Semaš 
kaitė skambino pianu, o potam 
buvo rinktos aukos (man nete
ko girdėti, kiek buvo surink
ta). Kalbėjo pil. Geniotis, kuris 
maloniai pasižadėjo Sandarai 
darbuotis. Potam kalbėjo veik
lus Sandarietis ir moksleivis, p. 
Semaška, apibrieždamas abelną 
Sandaros veikimą ir pagirdamas 
darbininkus, kad jie spiečiasi 
apie Sandarą. Dar kalbėjo pil. 
N. C. Krukonis, “Varpo” B-vės

pidšė savo įspūdžius Lietuvoje. 
Sako: “Bėgiu 3 pereitų metų du 
sykiu apsilankiau Lietuvoje ir 
pastarąjį kartą radau labai daug 
gerų permainų. Pati laikinoji so 
stinė Kaunas, ačiū triūsui bur
mistro J. Vileišio ir gen. Nage
vičiaus, šiandien nebepažįstama 
— tapo beveik europejiškas mie 
stas. Tas pats ir visoje Lietu
voje. Tik kitu atžvilgiu Lietuva 
mus amerikiečius surūpina — 
tai klerikalų valdžios spaudimas 
ir sloginimas liaudies su cenzū
ra ant spaudos ir žodžio lais
vės, persekiojimai pažangesnių 
žmonių. Tas jau daro troškum 
Lietuvos gyvenimą. Ar mes. 
Sandariečiai, tylėsim ir drebė- 
sim prieš tokių Bumšų, Garmų 
ir kitų “pasiutusių klerikalų” 
žadamas mums kartuves. Ne! 
Stokim veikti vis iiš vieno, ir 
žinosime, kas mūsų priešai, kas 
draugai.” Jo kalba labai didelį 
įspūdį padarė į susirinkusius.

Lietuviai čionai pradeda judė
ti, kaip ir praeity jie yra daug 
nuveikę visokiems tautos rei
kalams. Daugiausiai dirba A. L. 
T. Sandaros kuopos ir visi ge
resnės minties tautininkai. Jie' 
visuomet, 
tautos darbas, tai pamiršta ir mo” — Kovo 1 d. Mildos svetai- 
savo partiją ir viską. Kitaip nėję. Rengia didelį programą su 
daro mūsų idėjiniai priešai, kaip prakalbomis, dainomis ir kito- 
ve klerikalai, bolševikai, na irjkiais margumynais. Taipgi bus 
grigaitiniai. Jie daugiausiai dir-į leista laimėjimui rakandų $150 
ba tik savo partijų reikalams Į vertės. Chicagos lietuviai *—ši- 
ir lenda į liaudį visokiais gra- tą tėmykit! 

žiais obalsiais, iki ją susimedžio ' -----------

Abelnai prakalbos, nors ne
gausios, bet labai nusisekusios.

- i ši pati kuopa rengia didelį va- 
kai prisieina kokis karą — “Naujų narių priėmi-

Pašaukiama “Keleivio” redak
torius J. Neviackas, kuris taip
gi liudija, kad Garmus sakė, 
job bedievius reikia iškart. Ant 
tų liudijimų keletą kartų įsi
maišė prokuroras, norėdamas 
tai sulaikyti; bet teisėjas pa
stebi, kad lai liudininkai pasa
ko, ką kun. Garmus sakė; nes, 
sako, tas yra svarbu žinoti.

| Pašaukiama liudininkas J. 
Nauburis, kuris liudija, jog bu
vo Cambridge Garmaus prakal- 

j bose, už kurių aprašymą ši by- 
i la eina. Sandaros advokatas, 
prokuroras ir teisėjas susitaria,
kad sutrumpinimui laiko, nėra) ja ir paskui savo bizniui ją iš- 
reikalo liudininkų klausinėti, ką 
Garmus yra -sakęs, bet kad liu
dininkai tiesiai teisėjams (Jū
rei) pasakytų, ką jie girdėjo. 
Nauburis Jūrei pareiškia, kad 
jis buvo Garmaus prakalbose 
Cambridge, Mass., ir girdėjo, 
kaip Garmus prašė pinigų į Tau 
tos Fondą sušelpimui mokslei
vių; kaip Garmus sakė, kad po 
pirmo jo iš Amerikos parvažia
vimo į Lietuvą, jis apsigyveno 
Vokietijoj ir tenai mokinosi su 
kitais lietuviais moksleiviais, ku 
rių tarpe buvo šešios lietuvės 
merginos moksleivės. Taipgi pa
reiškė, kad Garmus sakė, jog 
jis žinąs jų vargingą padėtį to
dėl, kadangi su jais gyveno vi
są laiką. Taipgi Nauburis pa
reiškė, kad Garmus sakė, ku-

naudoja, skelbdami “rojus” ant 
žemės ir augštybėse.

Tie mūsų makliorių obalsiai 
labai daugelį jau suvadžiojo ir 
atitraukė daugelį gerų darbuo
tojų nuo tautos dirvos. Mes 
Sandariečiai pasijutome esą prie 
šų apgauti — nes negalėjome 
atsilaikyti, būdami paskendę vai 
stybės ir tautos darbuose. Sa-1 
kysim, kad p. Grigaitis, — pa-! 
sigavo keletą šiaip gerų, tik 
silpnadvasių lietuvių veikėjų, 
kurie dabar ir liovėsi dirbę lie
tuvių labui, laukdami kažkokios 
dangiškos mannos iš “Naujie
nų’’ biznio!

Tačiaus kai-kurie tautininkai, 
jau pratrynė akis, ir matydami, 
kad taip negali būti, pradėjo 
veikti išnaujo. Dabar ėmėsi už I

S. K. Grisius.

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. M.

A. M.
P. M.
P. M.

3
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Jau daug kas atsiliepė i ma
no pakvietimą rinkti medžiagą 
iš knygnešių gadynės. Vieni at
siuntė “Knygnešiui’’ savo atsi
minimų, kiti kitų pasakojimus 
surašė, treti tik pasižadėjo pa
tašę atsiusti, tuo tarpu tik 
klausdami, kaip reikia ta me
džiaga rinkti, kaip ji surašinė
ti, j ką labiau kreipti dėmesio 
ir tt. Kad būtų aišku, kaip rei
kia šis darbas dirbti, aš čia su 
rašiau kelis klausimus, Į ku
riuos rašant reik įsižiūrėti.

Tačiau nebūtinai tų klausimų 
eilės laikytis. Reik rašyti taip, 
tartum kam nors visa tai pasa
kotum, o tik rašant, pasakojant 
reikia, kiek galint, atsakyti Į 
čia paduotus klausimus. Pirmas 
klausimas būtinai turi būti pa
žymėtas. 1

Pasakojimo lytimi (forma) 
nėra 'ko varžytis. Kaip kas mo
ka, taip tegul ir rašo, pasako
ja savo ar kitų atsiminimus.

PUaLiftH
USDEGI-

ApaaaRok Sveikam

ProfllaktM vyramu, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo.
Didelė triūbelė 35c.

(Tarba (4’s) *1.
Visose aptlekose ar 
Ban-Y-Eat Dept. A.

92 Beekman St. 
Now York 

Prašyk aprašymų

Žinoma, geistina, kad būtų kiek 
galint gyviau atpasakota. Be to, 
geriausia užrašinėti,' kad ir ne 
savo pasakojimai, bet vis lyg 
nuo savo vardo (aš padariau tą 
ir tą, aš čia ir čia buvau, mane 
suėmė, ir panašiai).

11. Knygnešio (mano) var
das,, pavardė, kada ir kur gi
męs, kur dabar gyvenu, kuo da
bar užsiimu, iš ko gyvenu. Jei 
miręs, tai kur ir kada. Kur mo
kiausi.

Užrašinėjantis irgi turi pasi
rašyti savo vardą, pavardę, ad
resą ir kada rašė.

2. Del ko aš susipratau. Kas 
mane pastūmėjo susiprasti, tap
ti knygnešiu. Kas man pirmu
čiausia davė knygų, laikraščių 
ir p.

3. Pirmutiniai mano darbų 
žygiai.

4. Kokių priemonių, gudrybių 
ir p. imdavausi savo darbui pa
slėpti. Kaip apgaudinėjau po
liciją, žandarus ir p. Kaip slė
piausi su savo darbu nuo kai
mynų. Kaip žmonės žiūrėdavo į 
mano darbą. Ar jam prijausda
vo. Ar padėdavo. Kokių santy
kių turėjau su policija, žanda
rais, augštesniais valdininkais. 
Kas pasisekdavo papirkti. Ko
kių atsirasdavo skundikų iš mū
sų pačių tarpo; jų vardai ir pa
vardės, kur gyvena ir panašiai.

manim 
keliais 
ir kur 
minėti

5. Kada ir kur mane kratė, 
buvo suėmę, kiek laiko sėdėjau 
kalėjime. Kokią bausmę man 
buvo paskyrę per teismą ar 
šiaip administracijos parėdymu. 
Ką kratant ar gaudant pas ma
ne rado, kiek ir ko atėmė, ar 
aš bebėgdamas kiek ir ko pa
mečiau. Kas sykiu su 
dar nukentėjo. Kuriais 
knygos gabenta. Kokių 
sandėlių būta. Būtinai
žmonių ir vietų vardus ir, kiek 
galint, laiką.

G. Knygnešių ir jų draugų ir 
pasakojimuose minimų vietų fo
tografijos. Jei galima, tai at
siusti ir tų laikų įvairių do
kumentų, šaukimų į teismą, į po 
liciją ir tt.

7. žymėti, ar aš tą darbą da
riau vienas, ar susidėjęs su kuo 
kitu. Jei dirbau ne vienas, tai 
su kuo. Kuriuos dar knygne
šius pžainojau ir jų dabarti
niai adresai.

Apskritai, prašau man pra
nešti visų knygnešių ar jų glo
bėjų, kokių tik kas savo apylin
kėj žino ar žinojo, vardus, pa
vardes ir adresus.

8. Kokias knygas ar laikraš
čius daugiausia nešdavau ar pla 
tindavau. Kokios žmonių labiau 
šiai buvo laukiamos ir mėgia
mos. Kada pradėjau gauti at-

sišaukimų ir kokių. Kaip aš 
juos platindavau. Kokią įta
ką į žmones jie darydavo. Kiek 
maždaug knygų, laikraščių ir 
p. aš parvežiau ar šiaip išpla
tinau.

9. Kurių dar ypatingų nuoty 
kių turėjau.

Ir kiti klausimai.
Kur yra buvusių knygnešių 

ir knygų persekiotojų, tai svar
bu ir su jais pasikalbėti, ir jų 
atsiminimai užrašyti, žinoma, 
jie dabar atsargūs ir tiesiog 
užklausti nieko neatsakys.

Visame šiame reikale kokie 
nors pseudonimai (pramanyti 
vardai) yra labai negeistini. 
Juk tai dokumentai mūsų is
torijai.

Dar kartą prašyčiau savo dar 
bais pasidarbuoti “Knygnešiui.” 
Lietuvos istorija už tai bus 
kinga.

Juo greičiau darbas bus 
liktas, juo geriau. Pirmas
mas manoma jau greit spaudon 
paruošti.

Visos kitos del “Knygnešio” 
sąlygos, kurios buvo anksčiau 
paskelbtos, palieka savo galioj.

Su tikra pagarba,
Majoras P. Ruseckas 

Kaunas, Duonelaičio g-vė 15 nr. 
1925-II-6.

de-
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Nelegališki Vaikai
Rašo Petras Kriukelis

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

K

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS

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

Prenumerata metams------ •/------ $2.00
Lietuvon metams------------------- $3.00

Pusei metų puse kainos.
■ ■ - ■ - ■ ------------ -------
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“Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 
į Lietuvą ir Partraukia Gimines į 

Ameriką. 
i

Kaip Socialistai “Draugingi” Sanclariečiams
. t- .H f

nors publikai pritraukti buvo 
garsinama trys “geriausi kalbė
tojai” ir choras. Į sandariečių 
gi rengimą, įvykusį kitoje sve
tainėje, atėjo viso tik 18 žmo
nių. Tiesa, sandariečiai turėjo 
tiktai vieną “geriausią kalbėto
ją” (savo partijos prezidentą, 
atkeliavusį net iš New Yorko).

“Kuriems jų geriaus “pasise
kė,” mes neapsiimame spręsti. 
Bet kaip vieniems, taip ir an
triems jų mes patariame: Atei
tyje nesikelkite į puikybę!”

Vadinasi — prisidėkite į “N- 
nų” “socialistiškąjj” biznį...

Ar teisingai aprašytos tos 
dvejos iškilmės, aš neapsiimu 
ginčyti, nes gyvenu ne Chica
goje. Bet pačių “Naujienų” žo
džius imant apie Sandariečių iš
kilmės aprašymą, tiktai aklas 
gali nematyti, kaip socialistai 
yra “draugingi” Sandariečiam.

Gali p. Makauskas siūlyti San 
dariečiams bendrumą su socia
listais, bet labai reikia abejo
ti, begu Sandariečiąi, su tokia 
neapykanta spjaudančiuos. sočia 
listus, griebs į savo brolišką 
glėbį...

’ sdąvo į upę, arba nusmaugdavo, 
bet išlengvo marindamos, nepri- 
žiūrėdamos, tyčiomis netikusius 
valgius kimšdamoš, nunuody
davo kūdikius. Tankiausiai mir
šta nuo sacharino “čiulpiko,” ku 
rį padarę, saldžiai maitina kū
dikį, o tas išlengvo ir nusipni- 
na kūdikį. Pasitaiko tokių, ku
rie ir be geros priežiūros, be 
gero maisto užauga; bet tokie 
žmonės yra nelaimingi ir kitiem 
pavojingi.

Bendrai imant, be gero augi
nimo niekados neišaugs doras 
žmogus. O kaip ti'k tokie tėvai 
neapkenčia vaiko, geidžia jo mir 
ties; o antra — gal ir medžia
giškai mergaitė neįstengia ap
rūpinti, nes vaiko tėvas saulutei 
tekant pro langą iššoko, ir dau 
giau apie jį nebesirūpina. Toki 
motina, prispirta vargo, neįsten
gia jo tinkamai maitinti, o pa
augusiam duoti šiokį tokį ap
švietimą.

Pastebėta, vienok, kad nele- 
gališki vaikai yra dorais žmonė
mis, kurie auklėti, prieglaudose. 
Taigi ir reiktų kaip visuomenei, 
taip ir valdžiai tokius vaikus 
paimti į prieglaudas; žinoma, 
jei sutiks motina, arba ištyri
nėjus, kaip ji kūdikį auklėja. 
Teismas tėvui priteisia kūdikį 
auklėti; tokie tėvai, žinoma, su
moka mergaitei pinigus ir — au 
klek sau. Bet tankiausiai mer
gaitės tuos pinigus paverčia ki
tokiems tikslams. Kaip tėvas, 
taip ir motina, sulyg išgalės tu 
retų mokėti prieglaudai. Tai 
toks auklėjijna's būtų sveikes
nis, vaikui, tėvams ir pačiai tau 
tai.

Nesenai man teko būti viena
me Sandariečių susirinkime, 
kuriame dalyvavo ir gerb. Jo
nas Makauskas, Lietuvos Val
stiečių Liaudininkų atstovas da 
bar besilankąs Amerikoje. Tarp 
ko kito, man labai įdomu ir 
netikėta buvo išgirsti p. Makau
ską agituojant Sandariečius, 
kad jie dėtųsi bendrumon su 
“keleivininkais” ir “naujieninin 
kais.” šitas, sakau, man buvo 
tuo nuostabiaus, kad p. Makau
skui, turbūt, labai gerai žino
ma, jogei socialistai, prie kiek
vienos progos-neprogos bando 
Sandariečius niekinti, žeminti ir 
pasigavus vieną-kitą nesusipra- 
tusį pažangų lietuvį tautietį, 
tempti ant savo bizniškoji kur
palio.

Kaip tik po šitam susirinki
mui, man pateko į rankas “Nau 
j ienų” nr. 40, kuriame ir tilpo 
naujas “perlas” iš pačios redak
cijos lūpų, kad “padabinus” bro 
liūs Sandariečius. Tenai rašoma 
apie Chicagoje rengtas dvejas 
dideles iškilmes apvaikščiojant 
Lietuvos neprigulmybės šven
tę. Pasiklausykįt, kaip “malo
niai’’ aprašo “Naujienos” San- 
tlariečius:

“Į bumšinės partijos (t. y. R. 
-K. Federacijos), dengimą atėjo 
apie trys dešimtys žmonių,
li~ ^.I

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

paveikslus; pa
in a-
pa-
pa-

Tel.

J.

M.

MAšINAUSKAS
— ir —

SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

Greenpoint 57G2“Nelegališkais vaikais” mes 
vadiname tuos, kurie yra gimę 
priešmotėvystėj. Nekurie vyrai 
ir moterys šį klausimą panie
kina, nes sako: “Niekuo nesi
skiria mergavaikiai nuo moterų 
vaikų.” Tiesa, jog toks pat vai
kas kaip ir gimęs moterystės 
luomoje, toki pat kūno su
dėtis, ir toki pat kūdikiška rau 
da; bet svarbiausia, ar nesiskirs 
užaugęs nuo kitų žmonių savo 
darbais.

Gamta, tvarkydama, žmogaus 
kūną ir priduodama jam ir pro
tui tam reikalingos medžiagos, 
davė protui suprasti, kad vieš
patystė ir moterystės luomoje 
gimdymas vaikų, yra gamtos į- 
statymas, būtinai reikalingas. 
Priešmoterystėje gimdymas vai 
kų yra nusikaltimas prieš gam
tos įstatus; tai turi kiekvienam 
protaujančiam žmogui būti su
prantama. Meilė nutvėrė motery 
stę, ir moterystėje meilė iš
skleidžia savo žiedą, kuriame 
pribrendę vaisiai pabįra pasau
lin, o pasaulis juos pasitinka su 
džiaugsmu.

Moterystėje tėvai augina vai
kus nede'lto, kad vienas kito gei 
dulius nutildžius, bet dėlto, kad 
sulaukus sau paguodos, senat
vėje pagel'bininkų, tėvynei ir 
žmonėms gerų žmonių. Nėra to
kiu tėvu, kurie netrokštu savo 
vaikams laimės, doros, paguo
dos nuo pasaulio, šitie tėvų tro
škimai patiekia tokius vaikus, 
kurie stuma pasaulį pirmyn į 
kultūrą. Jeigu mes patyrinėtum 
iš kokių tėvų kilo tie vyrai, ku
rie išrado įvairias mašinas, e- 
lektrikas, muzikas, bevielius te
legrafus, tai vis pastūmėm, kad 
vaikai buvo tėvų mylinčių ir 
gyvenančių moterystės luomoje. 
žinoma, be geidulių ir vedusie
ji negalėtų tarnauti viens kitam 
bet doroje susitvvrusioje poroje 
geiduliai 'kįla iš meilės ir jie 
gimdo vaikus be jokios bailės, 
bet su noru, nes gimimas kūdi
kio yra patvirtinimas jų amži
nosios meilės.

Viskas kitaip darosi su gim
dymu vaikų priešmoterystėje. 
Du kūnai nesusijungia į ben
drumą ir nelieka amžini ir išti
kimi gyvenimo draugai, bet tik 
laikinai nusisamdę viens kitą 
už tarną, kad pasitarnautų pa
kilus viens kito geiduliams. To
ki pora susinešdama lytimi, bi
josi. kad negimtų kūdikis, o tas 
nenoras ir bailė, nemažai atsilie 
pia į besitveriančio žmogaus kū 
ną. žmogus eidamas prie blogo 
tikslo, stengiasi užmušti savo 
sąžinės balsą, kad užnuodinus 
protą, nes tada, lengviau papil
dyti nedoras darbas. Taigi tan-

kiaušiai vyras, eidamas pas mer 
gaitę, stengiasi pats save užnuo 
dyti alkoholiu protą, pasistengia 
tą padaryti ir mergaitei. Na, jei 
gu iš tokių tėvų gimsta vaikas, 
jis negali būti geru žmogum, 
nes jis ateidamas pasaulin at
sineša kūno šilpnybes ir užnuo
dytą protą, kuri tik labai dorai 
auklėdamas gali vėliaus apvaly
ti nuo nedoro prigimties būdo.

Bet čia viskas darosi atbulai; 
kada moterystėje tėvai savo vai 
kui geidžia gyvenimo, tai nele- 
gališkų vaikų tėvai geidžia kuo- 
greičiausios mirties. Lietuvoje 
mergaitei turėti i vaikas tai yra 
paprastas įvykis. Dabartiniu lai_ 
ku rods žymiai sumažėjo gimi
mas nelegališkų vaikų, — mat 
apšvietos balandėlis užskleidė 
savo sparnelius ant jaunimo gal 
vų. 1920 metais nekurie vals
čiai sulaukė tokių gimimų po 
šimtą ar daugiau į metus. Bet 
iš šimto gimusių augdavo vos 
devyni kūdikiai, o likusieji iš
mirdavo. Iš tokio pat moterų 
vaikų skaičiaus mirdavo devy
ni, o likusieji augdavo. Tai 
aiški išvada, kad mergaitės sa
vo kūdikius žudydavo, žinoma, 
nedaug tokių būdavo kurios uie-

Pirkite “Vienybės” 
šėrus! Vienas Šeras — 

10 dolariu.
ir 
ir

malevojame visokios rūšies 
atnaujiname senus. Darbų atliekame už

Fotografuojame 
darome didelius 
žų kainų. Ant pareikalavimų einame į namus, kaip tai del: 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turėti geresnės rūšies 
veikslų, reikale kreipkitės pas mus šiuo adrese —

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

• I

Bowels.

tho skin

CalomelContains no
Buy from your druggist 

25c and 50c the box

For the relief of Con
stipation, Biliousness, 
Sick Headache and for 
moving the

Helps clear

— NAMAI — MAŽOS ŪKĖS

Vienon arba dvieju šeimynų namai ir 5,000 kv. pėdų žemas del dar
žovių ir vištų, galite tuojaus būti savininku. Irgi po įšširinkiino sau 
namo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokate rendų. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
vokariai, krautuves ir visokių dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau
čių dirbtuvės į kurių reikalaujama 50 šeimynų del nuolatinio darbo. 
Oras sveikas, apiclinkė labai graži. Pasinaudoki! 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. Nedėliomis iki 1 valandai. (80
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Use BEECHAM’S PILLS
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Automobiliu ir Traktorių Amato
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrų ir važia
vimų. Pilnas kursas šoferio-mokaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS
garantuojamo luisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mn- 
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis

1 . —£ - . 1 T.xr • a..

... ----------

eų mokyklų. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
228 — 2nd Avenue,

atdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatvės) New York City

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

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

Pasitarki! su DR. ZINS, Specialistu, 25 motų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbnžio ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip blogu ar ilgai -kenčiate, AŠ GA
LIU PAGELBSTI.

DUODU GREITAS PASEKMES visose
senose ligose, nerviškame, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- j ij 
matizme, ir kitose. -i-LJ 1,

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

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyze su Was- 
Bemano tyrimu ir mikroskopo ekzaminaci- p ///' ■ 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymas.

DR.
16th St.,
4th Ave.

ZINS
New York City 

ir Irving Place)

t.V

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Y
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Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
ląikrąštį-literatūrų ir Lietuvių 
Tau^t Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leitnviš- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuose ir draugysčių salėse, -- 
po vardo rankoms padarytų

OSVALDAS KIBU RIS
yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanias valgias, 
užkandžius ir draagiėkų ažėjimų. Prašomo nepamiršti atsilankyti pas —

818 OLENMOBB AVENUE, 
(East New York)

BROOKLYN. N. Y.
TęL Cypress 3980

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

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

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

and P. NAUJOKU
Cigarų Dirbtuvė
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.

231

DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS . ,
MACYS BROS. FURNITURE CO

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

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS . , 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

T

reikabngt |

inuiDs

F

kreipkite^

198-200

’o!o’o:o’.o:o:o;o:o:o;o:6r

o
c
Bs

o 
o 
o 
g- 
p

t

to 
I 

§ 
§ 
o 
b 
O 
O o 

Fo 
to

Kuriems tik ko

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IR B EDFORD AVENUES.

Prlutatom į visai New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai
xj:ox>:o;o:p;oo,o:oo'.o:o;o;o,o'o:oio:o;oio:o:oio;oWio;o;oio;o;Qio{o;o;Q;cto;o;c.o;o;o;o;o;o:o:oio;o'jaioioioia

Tel. 1320 Greenpolnt
y- ..-

'Fa į .rf Telephone 7867 Main

Juozas Garšva
. I ■ I J '• '■ • t '-'- ■ ■■ >

Mano firma garai atlieka lakančiai darbus: tabAisamBoJa ir laidoja mirusio ant visokį 
kapinių. Pagrabai parvoila na* paprasčiausių iki prakilniausių. Paraamdo karietas lal- 
dotuvdmE, veiolijoma, krlkgtynoma ir kitiems paslvallnSJImams.

____________________________ 1  —:----------------------------------------- i :_______________________ ■ •
Virftal minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

r

231 Bedford Ave OFISAI: 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK
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Rengkimės Prie Sandaros Seimo

A. L. T. Sandaros Seimas šį
met įvyksta Cįevelande, Ohio. 
Vietos 18-tos kuopos Seimo Ren 
gimo Komisija jau prie Sei
mo prisiruošus. šios srities San 
daros kuopų Apskritis irgi prie 
darbo prisidėjo.

Reikalinga taigi, kad visos 
Sandaros kuopos kuosmarkiau- 
sia rengtųsi.

Kadangi toli bus atvažiavima° 
iš rytinių kolonijų ir iš jų ma
žiau delegatų tikimasi, geistina 
būtų kad kuodaugiau prie Sei
mo rengtųsi vakarinėse koloni
jose — vakarinė Pennsylvania, 
Ohio, Michigan, o svarbiausia 
Chicaga. Chieaga gaus progą 
atvažiuoti gana skaitlingai, ir > 
galės kovoti už gavimą kito Sei 
m o Chicago j e.

Visoms abelnai Sandaros kuo
poms Seimo Rengimo Komisi
ja išsiuntinėjo paaiškinimus 
kaip galima sukelti kapitalo Sei 
mb delegatų lėšų padengimui. 
Ar visos kuopos širdingai dar
buojasi tame? Jūsų pačių bus 
kaltė jeigu jūsų delegato Sei
me nebus.

Lengvai kožna kuopa gali su
kelti iki $50 lėšoms Komisijos 
paduotu būdu. Kodėl nepasitrū-

sti. O už $50 gali net tolimiau
sios kolonijos delegatas į Cleve
land;} atvažiuoti.

Ką veikia Apskričiai Seimo 
klausime ?

Atminkit, tik tris menesiai 
ki Seimo liko. Netruks laikas 

prabėgti, ir sutiks jus neprisi
rengusius kaip reikia.

Kiekviena kuopa turi daly
vauti Seime per savo delegatą 
ar delegatus.

Jau laikas ruoštis prie Seimo. 
Laikas galvoti apie įnešimus, 
laikas nužiūrėti tinkamus dele
gatus, laikas žiūrėti iš kur gan 
šit lėšų kelionei; laikas kelti 
pinigus aukoms Seimui.

Seimui laikas paskirta šios 
dienos:

Gegužės 28: Seimo pradžia. 
Vakare vakarienė.

Gegužės 29: Antra Seimo die
na. Vakare prakalbos.

Gegužės 30: Seimo paskuti
nė diena. Vakare koncertas ar 
teatras.

Jau paimta viskam svetainės, 
paskirta ir delegatams hotelis 
apsistojimui.

Kadangi gegužės 30 d. išpuola 
šventė — Decoration day — ti
kime, jog Seime galės dalyvauti

ir daug svečių iš aplinkinių ko’o 
nijų, nes tik dvi dienas darbo 
nustos vietoj trijų.

Apie viską vėliau bus praneša 
ma plačiau.

Svarbiausia, tai kad kuopos 
keltų kapitalus delegatų kelio
nėms ir aukoms Seimui.

Seimo Rengimo Komisija:
K. S. Karpavičius,
A. Lapė,
A. Žukas,
V. P. Banionis, 
J. V. Mitchell.

su Seimo
rašykit: V. P.
E. 74th St.,

Susinešimams 
gimo Komisija 
Banionis, 1278 
Cleveland, Ohio.

Ren-

Pinigų Valdovas

(Feljetonas)-

Rašo J. š—ka.

Riestaragis, a rkl i a n ag i s

Iwwrowwnbxi rMBWL aiaaTOB
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APART DOVANŲ BUS ATLYGINIMAS

TeMYKITE skelbimus, skaitykit

un ta

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

SANDARA”

Pasirinkt as maistas 
n a s, svarus, pienas

Penėjimas Krūtimis 
parėdė, kad kūdikis 

krūtimis; todėl motinos pie- 
geriausias kūdikiams penėti 

Motina turėtų dėti visas pa- 
;indyti sąvo kūdikį ir nesigrie 

bonkos iki viskas kas buvo 
tapo 

s.

turi būti gry- 
atatinkaniųi at

mieštas sulyg kūdikio amžiaus. Pasal
dintas kondensuotas pienas yra idealis 
kūdikiams maistas dėlto, kad jis šva
rus, vienokio sudėjimo, lengvai šū
vi rškomas ir visados gatavas vartoji
mui atmiešti tik su virintu vandeniu.

9

»

laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu.

Jei pasiusite šį apgarsinimą į 
Borden Company, Borden Building, 
York, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdiki su Eagle Pienu.

The
New 
kaip

Gydytojų Rekomenduojamas

Dept o

$600.00 Dovanų!------$600.00 Dovanų
Didžiausia, Gigantiška “SANDAROS” Užrašinėjimo 
kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikams ir Mer
ginoms laimėti Dideles Dovanas. Kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaite stokit į AUKSINIO KONTESTO Vajų! 
Pradėki t, lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUK
SINIAME KONTESTE, užsiregistruokit SANDAROS 
Administracijoj dabar.

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

SANDARA
327 E St So. Boston, Mass

flL&X SHRUPSKI
Pranešu

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

il So. Snd Str., Brooklyn, N. Y-
Telephone 885 Greenpoint

Bel
zebubas pasakojo, kaip jis ne
trukus be kardo, be kulkos nu
kariausiąs naujai susikūrusią 
valstybę Litiją.

— Mano ginklas, pasižiūrėti 
— nebaisus: tai paprastai iš
margintas poperiukas, kuriame 
skersai ir išilgai prirašyta už
kerėtų žodžių: litai, litai, litai...

Tas gražus, daugelio palaimiu 
tas ir pagarbintas litpoperis, jo 
žalingumo neišmanančio ranko
se virsta gal net kuriamosios 
gerovės pagrindu, čia tai ir glū

esamųjų 
kas bus
turi būti, paimti sa

litpoperių 
rasta vir

KŪDIKltpS.
IVes skYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
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šiame skyriuje mes laikai 
nuo Įniko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
motinoms tr motinoms jau
ny kūdikly.

> Kūdikiy aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalyku? gyvos 
svarbos Šeimynai if tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mes tu
rime reguliariSkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildentl. (

->
STRAIPSNIS 113 

—o— 
KŪDIKIO APRŪPINIMAS 

PENĖJIMAS

Aparatas, nieko nebeišspaus- 
damas iš prekybininko, visu 
smarkumu guls ant ūkininko. O 
ištuštinęs aruodus, išves pas
kutinę karvę — kad tik galėtų 
savo didingume bei galingume 
išsilaikyti

Čia tąi 
ka;p p a va 
nugalimas
Jie viską nu 
lio....

— Taip? Tu užmiršti, kad tą 
aparatą mašiną saugo didžiausi 
būriai sargų.

— Nejau tu manai, kad tie

Ūkininkas ir sukils, 
ark) potvynis, — ne- 
ir nesulaikomas...

Inos nuo savo ke

sargai pakels savo ranką prieą 
savo tėvus?!... Niekados!...

— Tai varyk savo darbą to
liau, iki galo. Laimėjęs kovą, 
gausi Litijos karaliaus vainiką, 
— užbaigė Liucipierius ir karš
tai pabučiavo Belzebubą.

— Lietuvis.

Pasipirkit “Vienybes” 
šery!

Vienas Šeras —
10 dolariy.

T
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Balto, Žalio ir Raudono likt.s 
aukf^o moteriškų laikrodėlių? 
Galima gauti mūsų krautuvėj 

RASHKINLŠ 
ir

VO KETA IT IS
141 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

Jau Susekta ir Atidengta 
“BURTININKE”

di visas mano mokslas — mo
kėti jis tinkamai pavartoti...

— Na, ir kaip tu ji panaudo- 
ji? —' teiravosi Liucipierius.

— Pavyzdžiui, nors ir taip: 
aš Įdiegiu žmonėse didybės 
kvaitulį, kad jie esą ainiai tos 
tautos, kuri kadaise grasė da
bartinei draugo Trockio rezi
dencijai ir kurios ribas pietuose 
Juodosios jūrės skalavo.

Dabartiniai josios valdovai, 
senais padavimais misdami, pri
steigė Įvairiausių departamen
tų, pristatė visokių valdovų ant 
valdovų, ir greitai taip bus, kad 
valdovai tik valdovus valdys, o 
pavaldinių visai nebebus...

Septyniasdešimt astuonių su
sirinkimas vienos galvos link
telėjimu ir daugiau negu šimto 
rankų ‘kilstelėjimu nutarė pen
kis kartus i metus patikrinti 
žmonėse 
skaičių ir, 
šaus, negu 
vo globon.

Po to tuojau buvo paleista 
darban didžioji litų rinkimo ma 
šina — tam tikros firmos apa
ratas. Pirmiausia mašinos vei
kimą pajuto prekybinės konto
ros, sankrovos ir budelės tur
gavietėse. Kadangi rastas joje 
litu skaičius buvo mažesnis, ne
gu turėjo būti, — jų sankrovi- 
ninkai nutarė papildyti jas li
tais iš pirkėjų kišenės.

Ūkininkai, pasigraibę po ki
šenes ir neužčiuopę jose litų, 
nutarė kreiptis Į aruodus. O ką 
— aruodai pilniausi: ir kitam 
duosi ir pačiam dar liks. Girg- 
ždžiančiais ratais, niaurotais 
keliais suvažiavo, suplaukė eilių 
eilės pilkasermėgių penktadienė 
lio rytą Į apšaudyto miesto pra
platintas gatves. Pastovėję su 
pilnais vežimais miesto rinkoje 
iki elektra nušvietė gatves, ūki
ninkai tais pačiais pilnais veži
mais, tais pačiais niaurotais ke
liais tabaliavo namų link.

Mat, Joselis, Berkus ir Gamy
ba pasirodė beličiai esą, ir ūki-1 
ninku viltis prasimanyti litų iš 
sisklaidė kaip dūmai nuo vėjo.

nutraukė
Liucipierius, — kame gi čia ta
vo gudrumas pasireiškia?

— Kantrybės, paklausyk, kas 
toliau pasidarė. Tam tikros fir 
mos aparatas, negavęs litų iš 
prekybininkų, nutarė juos nu
bausti
Prekybininkas išsigandęs davė 
vekselį, kad jis tą ir tą dieną 
tiek ir tiek sumokėsiąs. Atėjo 
termino diena — prekybininkas 
litų kaip neturi taip neturi. Skel 
biama firmų bankrotai. Jei dar 
bankrotas visų firmų nepakan
do, tai jisai joms dieną naktį 
sapnuojasi.

— Na, o kaip ūkininkas?
— Ūkininkas, mat, ne taip 

greitai pasiduoda. Jis, ištikus 
vargui, beveik viską gali namie 
pasigaminti — rūbus, padarinę. 
Jeigu jis neįgalės nusipirkti ge 
Įęžies — tai ars medine žagre. 
O, ūkininkas dar ilgai laiky
sis !...

Bet bėda iš kito galo ateina.

J $15.00 ir augštyn

šaitis.
I K*»- 
plafil* 
COLD

Kas yr&žmogaus amžinas priešas? — 
Jis netik sunkiausias Ilgas Įvaro, bot Ir 

\bų paguldo. Bet tio, kurio vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’S .
POWDERS (Miltelius nuo Šalčio), jokių Šalčių 
nebijo. Už 75 centus už baksų apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo I

J
URBO LAX TABS (25 centai už skry

nutę) yra kai kanuolo prieš kitų amžinų Žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlškų ir kitokių 
vtftstų tegalima gauti gerų pas —

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone Greenpoint 1411

Susivienijimas Liet. Amerikoje
• l ' • - t j - *

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00
Nuo snsiorganlzavimo iki šiam laikui išmokėta $248,589.80 

pomirtinių. Pašalpų išniokota $247,687.15

A

būtų

krū-

Penėjimas iš Bonkutės 
uomet krūtyse pieno nėra, tada rei 

kalas stvertis bonkutės. Kad šita me
tode būtų pasekminga, reikia labai 
atydžiai rūpintis pasirenkant tinka
mų pienų ir jį prirengiant, į ką įeina 
daug svarbių smulkmenų.

Jei yra kuris 
bosnis už kitus 
maistų, lai tas 
irias. Visi indai
mo, maišymo ir penėjimu turi būti ste
rilizuoti verdančiame vandeny tuoj 
pirm vartojimo. Boto yra svarbu, kad 
visokis mieravinias turi būti atliktas 
atydžiai, kad gavus geriausių pasek
mių iš vartojamo maisto. Jei seksi pa
tarimą čionai paduotą, tai išvengsi

vienas dalykas svar- 
pri rengi ant kūdikiui 
dalykas yra švaru- 

del mieiavimo, šildy-

Kaip viršuje, jau buvo rašyta, daž
nai pasitaiko, kad motinos neįgali pe
nėti kūdikio savo krūtimis, ir tada, 
suprantama, reikia parūpinti kurį nors 
kitą maistų. Ir geras, grynas sveikas 
karvės pienas, tinkamai sumaišytas su 
reikalinga kiekybe geriausio cukraus, 
yra tokis maistas, pridėjus kiek van
denio. Puikiausias sumaišymas parink- 
čiausio pieno ir geriausio cukraus įei
na po varilu Borden’s Eagle Brand 
Milk. Per tris gentkartes motinos at
sidėjo ant šito puikaus pieno. Penint 
jį sulyg nurodymų, jis padaro arčiau
si artimumą, prie motinos pieno.

Borden 's Eagle Pienas šiandien au
klėja daugelį vaikų, kurių tėvai pa
tys išaugo ant Eagle Pieno, ir kurių 
tėvų tėvai taip pat augo šituo 
’70 metais. Kuomet, pasvarstai, 
Bordeno pienas yra vartojamas 
tris gentkartes. ir vis labiau yra 
tojamas šiandien, tai j a manai,
turi būti tam priežastis. Tr ta priežas
tis yra ta, kad jis įrodė savi* 
užganėdinančiu ir saugiu taip 
kad žmones turi jame pasitikėjimą.

kad
per

kad

esant

Skaityk Situs straipsnius kas savai- 
£ tę ir pasidėk ateičiai.

* «

’1

Na, gerai,

pagrasė licitacija.

Registruotas vardas Į S.
Pat. Ofisų

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
mu skilvio, taip kaip del nematinio, 
prasto žlebčiojimo arba skausmo po 
krūtine. ,

Sutaisyta per Groblauskų suvirs 30 
metu. Reikalaukit Groblausko ir visa
dos gausit tikrų, lietuviškų trojankų.

žiūrėkit del mūsų markės apgynimo.
Išdirbtas į dvi formatas šaknų: 

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

Del rauniatiškų skausmų, nerviško 
galvos skausmo, raumuo skausmų ir 
pailsimo, del skausmų i šonus, krūti
nėj ir j pečius, vartota Į silpnas forma 
tas žaizdų ir pažeidimų, del augščiau 
minėtų reikalų visados vartokit Grob- 
lausko Zniiječnikų. Kainos 35c., 65c. 
ir $1.25 už bonkų. Rašykit del kny_

ALBERT G. GROBLEWSKI and CO 
Plymouth, Penn.

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 800 lx 1000
Pašalpos Skyriai —

86.00, 9.00 ir 12.oo J savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street, New York, N. YDIDEI.IS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

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

Mechaniški paišeliai Ęversharp 50c. •

T’lRašoma: Bur
tininkų ir ra
ganų burtai- 
monai; Vel- 
n i ų galybė; 
Meiliški bur
tai; Dideli 
Juokai; Ait
varo paslap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
rt ė 1 "Burti
ninkas” ver
tas tūkstan
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri- 
k o j e, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmones užra
šinėti ir par
davinėti 
“Butininką"). 
Užsisakyki! 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje "Bur
tininką”. Sių
sdami prenu
meratos d o- 
1 e r j, aiškiai 

; sa- 
v o adresą ir 
adresuoki!:

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

ė-7
■

,\V ■

W parašykit 
v o a d re 8

Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10

i

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

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

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

INK

— Greitinsimi r~ 

VIENYBĖS KRAUTUVĖJE 
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y

VIENAS i R TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

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

Norėdami pirkti namų ar biznį vi-c 
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

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

pasirinkti tinkamų nuosavybę ir
Tol. 4428 Groenpoint.

Office Hours:
a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

8 iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 
nno 1
nuo 6

Nedėliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

5
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rą, Aeolian Hali svetainėje, 
New Yorke, pasirodė pirmą 
sykį atvykęs artistas, Arie Abi- 
leah, kuris paeina iš Palestinos. 
Jisai skambino pianu augštus 
klasikus, kuriuos jau ir Pales
tinos žydai studijuoją.

i Susirinkimai
“Vienybės” Vakavienoj ( 
žada Dalyvauti Įžymių 
Svečių

Jau neužilgo įvyks “Vie
nybės’’ Poseiminč Vakarie
nė—Kovo 8 cl. Knapp Man
sion svetainėje, kurioje ža
da dalyvauti keletas įžymių 
svečių. Tarp tų jau yra pa
sižadėjęs gerb. Dr. M. J. Vi 
nikas, taipgi tikimasi turė
ti ir gerb. Kastantą Norkų, 
abu tik nesenai pribuvę iš 
Kauno. Numatoma iš anks
to, kad vakarienė bus labai 
gausi svečiais ir viešniomis, 
kurie turės progą su plačia 
visuomene susieiti, pasižin- 
ti, pasikalbėti, pasišokti ir 
dailios vakarienės suvalgy
ti. Todėl geistina, kad ger
biamieji vientaučiai, kurie 
norės toje iškilmėje daly
vauti, pasistengtų iš anks
to užsisakyti vietas. Be
rods buvo išsiuntinėta pa
kvietimai, bet ne visu lietu- 
vių antrašai galima greitai 
surinkti. Kurie norės daly-, 
vauti, meldžiami patys iš 
anksto atsišaukti šiuo ant
rašu: J. M. Danielius, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Rengimo Komisija.

derinti gluotnumon faktus. Lie
tuvių skaičių šioje apylinkėje 
paduoda 30,000; pašalpinių il
ki tokių draugijų — 1G (kas la
ibai maža, nes mes skaitome a- 
pie 80). Partijos vyriausios esą 
trys — tautininkai liberalai, 
klerikalai ir komunistai. Yra 
pažymėta laikraščiai, lietuvių

Rusų Operos Artistas 
Butėno Koncerte

dai-žinių, jogei mūsų 
Jono Butėno, koncerte

Apsilanko Lietuvos
Pasiuntinybes Sekretorius

Gauta 
nininko, 
Kovo 1 d., Miller’s Grand Asse
mbly svetainėje, kampas Grand 
ir Havemeyer gatvių, dalyvauja 
garsus Rusų Operos artistas, 

biznių padėtis, darbai, lietuvių 1 Nikolai BuzanoVsky. 
papročiai ir nusistatymas linkui i -----------
iLietuvos. Yra truputis istorijos. Milžiniškas Gimnastikos 
Taipgi įdėta, lietuvaitės, Anto- Kliubo Balius
sės Zarskaitės, paveikslėlis.

Apsilankė Dalyvavęs 
“Vienybės” Įkurtuvėse

Reporteri

Praeita sekmadieni, Miller’s 
J Grand Asembly salėje, įvyko 
: Liet. Gimnastikos Kliubo balius 
kuris turbūt viršijo ligšiolei

Praeitą šeštadienį “Vienybės” šios organizacijos arba kitų or- 
redakciją aplankė vienas įdo- ganizacijų balius svečių ir vieš
inus ir vienas iš .seniausių A- nių daugumu. Turėjo puikią mu 
merikos ateivių, p. Stasys Ra- ziką ir labai įvairų šokių pro- 
bikauskas, gyvenąs 109 Court gramą. 
St., Elizabeth, N. J. Jisai yra I
vienas dar iš gyvų užsilikusių Įžymios Vestuvės 
vientaučių, kuris 40 metų atgal, 
gyvendamas Plymouth, Pa., da
lyvavo prie “Vienybės Lietuv-' Assembly salėje, 
ninku” (dabartinės
įbes” įkurtuvių. Iki šio laiko ji-griaus, 
sai tebėra “Vienybės 
toju, kurios nepraleidžiąs 
vienos eilutės neperskaitęs 
ypatingai “Tarkos”.

Jisai pažino visus “Vieny
bės’’ leidėjus, abudu nabašnin- 
ku Juozu Paukščiu ir K. Brazį, 
taipgi visus buvusius redakto
rius, kurių perėjo prie šito laik
raščio jau apie 15. Labai džiau
giasi, kad “Vienybė” iš vargin-

Vasario 22 d., Miller’s Grand 
atsibuvo ves- 

Vieny- tu vės plačiai 'žinomo biznie- 
kafe užlaikyto j aus, p.

skaity- J Igno Pičinskio su Josephine 
nė; Norris. Retai kuomet vestuvėse

būna tiek daug svečių ir vieš
nių, — sakoma buvę apie 400 
suvirs. Tai buvo kaip ir balius. 
Dalyvavo daug žymių vietos biz 
nierių ir šiaip jaunavedžiams 
giminių bei draugų.

Reporteris.

kuopos susi- 
šį ketvirta- 

d. vakare, 
Svetainėje. Visi

draugės susirinkit

— ALTS. 1-mos 
rinkimas Įvyksta 
dienį, Vasario 26 
“Vienybės’’ 
draugai ir
ir naujų atsiveskit.

— Siuvėjų susirinkimas. Tė- 
mykit visi lietuvių siuvėjų 54- 
to skyriaus nariai ir narės, jo- 
gei šį trečiadienį, Vasario 25d. 
vakare, Amalgameitų salėje 
įvyksta labai svarbus susirin
kimas. Visi būkite!

namas su 3 akrais žemės ir ki
tais trobesiais. Viską galima nu 
pirkti už $7,500 su $4,000 ar 
mažiau. Galima pirkt krautuvę 
ar namų paskirai.

Taipgi turiu gražių vietų prie 
pat Ronkonkoma ežero labai 
tinkamų vasaros bizniams.

Norintieji įsigyti amžiną ir 
pelningą biznį, važiuokite ant 
Long Island, nes čia dar yra 
auksinių progų ir dabar dar ga
lima prieinamai nupirkt. Kitą 
metą už tinkamesnę vietą rei
kės dvigubai mokėti.

Platesnių informacijų reika
laukite laiškais, o aš mielai su
teiksiu arba važiuokite tiesiai 
pas mane ir patys 
apie ką aš kalbu.

Tik nevilkinkite, 
mesnės vietos ilgai

Važiuokite iš visur iki Jamai
ca station ir iš ten išsipirkit 
bilietą iki Šetauket. čia pribuvę 
man patelefonuokite, o aš pri
būsiu ant stoties jus pasitikti.

pažiūrėkite

nes tinka- 
nestovi. .

DABAR LAIKAS

Parsiduoda Namas, šešių šeimynų 
Brooklyno. 5 kambarių kiekvienai, jei
gu $1,900. Pigu už $11,000. 1388 Bush
wick Ave. (25

Parsiduoda namas. — Parsiduoda 
puikus mūrinis namas 8 šeimynų, su 
paprastais įtaisymais, kiekviena šei
myna turi po 5 kambarius. Prieinama 
kaina. Kreipkitės po No. 397 go. 5th 
St., ant pirmutinių lubų po kaire. (26

Parsiduoda Saliūnas. su visais įtai
symais, geras, pelningas biznis: 730 1 
Communipaw Av., Jersey City, infor
macijų duos: 202 Wayne St. (24

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
siduoda su trobesiais ir visu turtu. 
Kaina $4,700. Atsišaukite norinti ūkės, 
nes yra didelis bargenas.K. Sloksnaitis 
R. F. D. No. 1, Willkill, N. Y. (25

Vasario 20 d. “Vienybės” re
dakcijoje apsilankė p. Henrikas 
Ralbinowich, sekretorius Lie- gos pradžios šiandien subujojo 
tuvos Pasiuntinybes Washing-' į didelį laikraštį, 
tone. Jis čionai New Yorke Jan-! -----------
kėši valstybės reikalais,
padarė vizitas ir šiaip lietuvių; 
įstaigose.

Iš TMD. 3 Kp. Susirinkimo

taigi Truputis iš Newark’o

K. Norkus iš Ellis 
Island Paliuosuotas

Ka ris

Praeitą sekmadienį Newarke, 
į pas pp. Lazdynus, buvo jų de
šimties metų “blekinės” vestu
vių sukaktuvės, kur dalyvavo: 
Dr. Vinikas su žmona, K. Nor
kus, A. S. Trečiokas su žmona, 
J. Ribinskas iš Elizabeth su 
žmona, V. Sirvydas su žmona, 
Z. Kazlauskas su žmona iŠ New 
Yoiiko. Svečiai karštai linkėjo 

šeimyniškų” linkėjimų

Pereitą šeštadienį p. 
fantas Norkus jau tapo paliuo
suotas iš Ellis Island. Jis buvo 
apsilankęs “Vienybės” redakci
joje ir papasakojo savo įspū
džius bei patyrimus toje “verk- j gražių 
smo saloje”. Apart skundų, i sukaktuvių kaltininkams, 
prieš p. Norkų. — kurie, jis sa
ko, visai neteisingi ir jo politiš
kų priešų sudaryti, — valdi
ninkai labai mandagiai į jį at
sinešė.

Šiomis dienomis, pas savo 
draugus — J. Ambraziejų, A. 
Trečioką ir kitus, — paviešė
jęs, p. Norkus ketina važiuoti 
Bostonan ir į kitas kolonijas su 
biznio reikalais. Amerikoje ji
sai mano pabūti mėnesį laiko.

Pasirodo, kad “kartuvių pla
katų” incidentas dar ir šiandien 
pasekmių turi. Kunigija bando 
įvykdinti 'boikotą prieš sanda- 
riečius biznierius, kurie priklau 
so Sandaros kuopai, prakalbas 
rengusiai. Bet tas nevyksta, nes 
visgi Amerikoje pagyvenę žmo
nės, nėra avelės.

Vasario 19 d. vakare, “Vie
nybės” Svetainėje įvyko T. M. 
D. 3-čios 'kuopos susirinkimas. 
Apkalbėta daug svarbių reika
lų. Raportas sakė, jog Wells’o 
“Pasaulinės Istorijos” 1-mas 
tomas ateina iš Lietuvos apie 
vidurį Kovo mėnesio. Del ren
giamo 27-tos Liepos apvaikščio- 
jimo išrinkta rengimo komisi- 
jon: V. Višnius ir K. širvydie- 
nė. Pranešta nuo L. M. Drau
gijos, jog ji prie to rengimo 
jau prisidėjo ir išrinko komi- 
sijon: I. Mikolainienę ir A. 
Ankudavičiene.

Prisirašė naujas narys, darb
štus veikėjas — Kazys Čėrka.

Dabar kuopa turi virš 60 
narių.

Narys.

Išsikalbėjo Apie Ateivių 
Registraciją Amerikoje

B rook 1 y n o Lietu v i a i 
Aprašyti Anglų Laikrašty

Praeito sekmadienio, Vasario 
22 d. didžiuliame dienrašty 
“The Brooklyn Eagle’’ tilpęs 
p-ios Jean Piper straipsnis apie 
Brooklyno lietuvius, kuriuos ga 
na prielankiai apiplėšia. Vieto
mis yra ir nenuoseklumų, nes 
rašytoja, matomai, yra žinias 
rinkusi iš įvairių šaltinių, todėl, 
lietuvių gyvenimo nežinant, su
prantama, jai buvo sunku su-

Elena Braduniutė, žinoma a- 
pylinkei geriausia lietuvaitė šo
kikė, dabar yra pagelbininke- 
mokytoja savo profesorkos stu
dijoje. Ji trokšta vienok eiti ant 
scenos.

Subatoje National Republican 
kliube buvo vakarienė, kur da
lyvavo Darbo sekretorius Davis

Prisiartinant pavasariui, dau
gumas norinčių įsigyti biznius 
ar ūkės (farmas) važinėjate ieš 
kodami sau tinkamos vietos. 
Toks važinėjimas nevykęs, nes 
išaikvojate -daugybę pinigų ir 
tikslą negalite atsiekti, nes at
važiavę į kokį nors miestelį ne
turite gero vado, kuris tais rei
kalais užsiima, o- patys negali
te nieko gero surasti, nes nesa
te apsipažinę su vietomis ir ne
žinot kas yra pardavimui.

Kad sutaupyt laiką ir pini
gus, tai visi, kurie tik norite 
ką nors pirkti ant Long Island 
kreipkitės prie manęs, o aš pa
sistengsiu tinkamai kiekvienam 
patarnauti.

Turiu ant rankų daugybę į- 
vairių bizniu, namų, farmų, 
“Road houses”, “Summer re
sorts.” Labai geros biznio vie
tos ir pigiai galima nupirkti:

1. Labai daili ūkė ir vieta 
vasarnamiui, 26 akrai žemės, 
didelis 12 kambarių namas, bė
gantis vanduo, elektra, maudy-Į 
nes, įvairūs triobesiai, vištiny- 
čia del 1,000 vištų. Su visais 
gyvuliais, mašinomis ir padar
gais. Galima nupirkti už $15,- 
000. Įnešt $7,500".

2. Hotelis, 25 kambarių, ręsto 
rantas, baras ir visas fornišius 
ant pat kranto vandens. Už 
$18,000. Įnešt nuo $6,000 iki 
$8,000. Biznis labai geras. Vie
ta per 20 metų įdirbta, tik rei
kia apsukraus žmogaus.

3. Astuonių kambariu mūri
nis namas prie pat automobilių 
kelio (galima daryt krautuvę). 
Mūro garadžius, įvairūs trobe
siai, vištinyčia ir 3 akrai geros 
žemės, sodnas. Tik $8,000. Į- 
nešt $5,000.

4. Labai tinkama vieta vištų 
farmukei. 6 akrai žemės, 5 kam 
barių namas su elektra ir began 
Čiu vandeniu. Prie pat stoties. 
Greitas pirkikas nupirks tą vie
tą už $8.000 su $3,000 cash.

5. 6 akrų farmukė prie pat

Parsiduoda Restoranas So. Brookly- 
ne, netoli fabrikų ir dokų gerai į- 
vestas biznis, j .savaitę pajamų $400, 
Kaina $2,500. Klauskite 170 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. Tel. Greenpoint 4548

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

iš Washington©, New Yorko po- Ronkonkoma ežero ir prie “Mo-

J. Kralikausko žmonos sesuo 
sunkiai serga pneumonia.

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Dr-jos mitinge tapo išrink
ta advokatu-patarėju Novakaus 
kas vietoje Matulevičiaus. Pir
mininku yra A. S. Trečiokas.

Buvęs.

A. M. AUGUNAS 
Real Estate

P. O. Box 137 E. Šetauket, L. L
Tel. Šetauket 115

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.

įvairūs Pardavimai
I Parsiduoda automobilis septynių (7) 
pasazjenų, labai geram stovy. Pirki
nis pigus ir turi būti greit parduotas. 
Atsišaukit: 1624 Norman St. (tarpe Cy 
press and Wyckoff Av.) Brooklyn, N. 
Y. 26

Tcl. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlšs del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatves) 

Brooklyn, N. Y.

Su

STORAS IŠSIRANDAVOJA
Per daugelį metų buvo kostumeriŠ- 

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

Tcl. Grcenpoint 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tus, 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.

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

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

Reikalinga moteris abelno darbo ofi
se prie langu valymo. Atsišaukite tarp 
4—5 vai. vakare. Standard House and 
Window Cleaning Co., 126 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

Reikalinga moterų del lengvo fabri- 
kos darbo. Nuolatinis darbas. L. Buch- 
man Co., Inc. 18—30 Johnson Av., 
Brooklyn, N. Y. (26

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 
įtaisom ir garadžium. 26 Crosby Av., 
Telephonas Glenmore 8119-W

Važiuojant Broadway-Jamaica Line 
ir išlipt ant Van Sielon Av. stoties ir 
eit apie 5 minutas ant pat kalno.

5

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas) 
n

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankie tams ir 

kitokioms Pramogoms 
Goriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra —
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Pianai ir playerlal, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame 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- 
erini nuo §100 ir augščiaus.

Reikalingas pusininkas ir pagalbi
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVĖ., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

K. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

•O Wall St., New York.
Tel. Hanover 6560

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

Telephone Triangle 1450

tinu adresu:

STOKES
C. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

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

53 Montioth Street
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.
DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo

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

licijos viršininkas Enright, gai
sus žydas advokatas Louis 
Marshall ir Brooklyno kongres- 
namas Celler. Buvo kalbama a-* 
pie įvedimą metinės ateivių re
gistracijos Amerikoje. Marshall 
ir Celler stovėjo prieš, o Davis 
ir Enright už.

Tarpe argumentų, kuriuos 
vartojo Davis, buvo sekamas: 
“Plieno pramonėje ateiviai už
dirba po $5 iki $40 į dieną ir 
todėl lengvai galėtų sumokėti- 
$10 registracijos mokesčio į 
metus’’. Esą ateiviai neliks iš 
to elgetomis, nes jie “yra sun
kiai dirbanti, taupus žmonės”. 
Prie pašelpinių ir fraternalių 
susivienijimų priklauso penki 
milionai ateivių ir visi regulia
riai mokestis moka. Tai kode! 
jie negali sumokėti Amerikos 
valdžiai 50 milionų dolarių?

Marshall nurodė, kad ateivių 
registravimas reikš skirstymą 
Amerikos gyventojų į dvi šakas 
ir sukels ateivio jausmus prieš 
Ameriką, kad jis nenorės mylė
ti savo naują tėvynę.

tor Parkway” su įvairiais tro
besiais ir padargais. Parsiduoda 
už $4,500.

6. Didelis 12 kambarių na
mas ant kryžkelio kur tūkstan
čiai automobilių pereina kasdie
ną prie gerų maudynių. Dabar 
yra “Dry Goods” krautuvė' ir 
gasolino stotis, bet galima įren
gti vasarnamį ir krautuvę. Lo
tas 170 per 200, 2 garadžiai. 
Parsiduoda už $12,500.

7. Cigarštoris ir 7 kambarių

vž LIETUVIŠKA AKUftERKA t-V

gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi Ir angliškus val
gius; kuris nors sykį pribūna pas mus ant pietų, tas pasi

lieka visados mūsų kostumeriu, nes skaniausiai 
valgiai ir mandagus patarnavimas

POVILAS SAMULŽNAS ir ANTANAS RIBOKA8 
(Savininkai)

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

— Ir Palestina jau siunčia 
Amerikai parodyti savo talen
tus. Pereito antradienio vaka-

VIENYBĖS” SEIMO VAKARIENĖ 
----- 0-----

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

Vakarienės Rengimo Komisija.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERŲ! 
VIENAS ŠERAS 

DEšIMS 
DOLARIŲ.

3

2I

Tol. Greenpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

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

X-Spinduliu Dlagnoza
Valandos:

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

St.

j Marijona TamkieuS ZG
f^prio palagŲ ant pareikalavimofn 
jOtdieną ar naktį, taipgi ir nedėl-^X 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau-^ 
^čiai už prieinamą kainą

30 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y.

W 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 dienų; nuo

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimų.

Noc.
•pfiudos 
archyvo 

. saugykla

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę susirinki" 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

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

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.
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