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POPIEŽIAUS ATSTOVAS JĖZUITAS
ZECHINI LIETUVOJE GYVENA BE

LIETUVOS VALDŽIOS LEIDIMO
Liaudininkai Reikalauja, Kad Petrulio Kabine

tas Zechini Padėtį Išalkintų ir Pamokytų 
Jį Mandagumo.

KOMUNISTAI RUSIJOJ VĖL DREBA, MA
TYDAMI PREKYBOS KRITIMĄ. — AN
GLAI NUSILEIDŽIA PRANCŪZAMS.

KAUNAS, Vas. 8. — Valstiečių liaudininkų partija 
susekė, kad popiežiaus paskirtas ingaliotinis Lietuvoje, 
žinomas lietuvių priešas Zechini, gyvena ir veikia Lietu
voje, visai neįteikęs jokių kredencialų ar pašportų, ar po
pierių Lietuvos valdžiai! Jis yra atvykęs į Lietuvą 1921 
metais ir nuo to laiko gyvena ir Lietuvos valdžia neban
dė jo dokumentų patikrinti, arba priversti jį įteikti kre
dencialus, kaip tai daro visų šalių diplomatai. Liaudinin
kų ministerial 1922 ir 1924 metais bandė per Lietuvos 
kunigiją pareikalauti, kad Zechini atliktų mandagumo 
priedermę, bet Lietuvos vyskupai ministerių raštų, pa
sirodo, Zechiniui nerodę.

Tuom tarpu, žinoma, Zechini, atėmė iš lietuvių ber- 
nadinų klioštorių ir pasodinęs jame lenkes vienuoles, 
lenkina vaikučius, kurie klioštoriųje globojami. Tas jau 
iššaukė lietuvių protestą pas popiežių. Dabar Zechini 
bando priversti lietuvių dvasiškiją išsižadėti Vilniaus 
vyskupijų lenkų naudai, sudarant su popiežium tam tik
rą konkordatą.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
New York. Pasirodo, kad 

mieste statoma apie 12 vei
kalų teatruose, kurie “ne- 
košerni” moteriškos lyties 
atžvilgiu. Policija ir patys 
aktoriai pradeda protestuo
ti ir žada teatrus uždaryti.

Chicago. Majoro šalinin
kams laimėjus rinkimus į 
miesto tarybą, yra laukia
ma, kad miestas už 621 mi- 
lioną dolarių nupirks visus 
gatvekarius ir pats juos 
valdys.

—o—
Washington. Baltojo Na

mo padabinimui kongresas 
paskyrė $50,000. 

—o—
..New York. Saul Singer, 
kuris 17 metu būdamas at
vyko iš Sevastopolio Ameri
kon, šiandien tapo vedėju „ 
United States banko. j centu taksos ant galiono 

—o— įperkamo gazolino, o nupi-
New York. Stoty Manha-' ginti taksas už laisnius.

ttan Transfer, važiuojant iš 
čia į Newarką, lokalas 
Penn. gelžkelio įvažiavo į 
ekspresą. Žuvo trys ypatos, 
sužeista 32.

—o—
Ryga. Latvių valdžia pa

darė kratą profesinių unijų 
ofise čia ir žydų jaunimo 
Sąjungą. Rasta komunisti
nės literatūros.

Angora. Puslaukinė tau
ta Kurdų, kui’i amžinai duo 
da bėdos turkams ir per
sams, vėl sukilo prieš tur
kus ir išvijo jų žandarus.

—o—
Albany, N. Y. Keletas kon 

gresmanų nori uždėti po 2

Užpaliai. (“Vienybės’’ kor.) 
— Sausio 14 d. norėjo nusišau
ti įkaušęs policiantas Brazaus
kas. Bet jo laimei liko gyvas, 
nes kuomet jis taikino sau į ka
ktą, tai vienas pilietis suspėjo 
jo ranką pakelti augštyn, tuo
kart šūvis praėjo virš galvos. 
Paskiau liko jis piliečių nugink
luotas ir pašauktas III nuova
dos viršininkas, 1 
jiį į kalėjimą. Varant mėgino ! vairių gandų: būk tai žemė dre- 
priešintis ir net kirto į ausį vir- įbėsianti. Buvo kalbama, kad dre 
šininkui. Dabartės rodos nugin- dėjimas būsiąs sausio 23 d. Ta- 
kluotas keliomis savaitėmis.

Pabudęs Vaidyla.

sudegė, jaunimo pavasarininkų'riami dalyvavus visuose pasku- 
kuopa, moterų draugija, kuri tu j 
ri arbatinę. Vidury miestelio vei 
kia 2-jų komplektų pradžios mo
kykla, valsčiuje 3 po vieną kom
plektą. Tytavėnai turi savo val
sčių, paštą ir vaistinę. E-r. S.

tiniuose plėšimuose. .

Vyžuonos, Utenos apskr. — 
Kas laimės fantazijos lakumo 

kuris nuvarė konkursą? Pas mus vaikšto j- 
avanf mArrinn I .... i v..’.,

da nieko nepasidarius, drebėji
mas “atidėtas” į sausio 22 ir 
28 dd. Kiti kalba, kad žvaigždė,

—0—
Strasburg. Valdžia kon

fiskavo numerį katalikų 
dienraščio čionai už išjuoki Jau netoIi pasaulio ‘ pabaiga, 
mą premjero Herriot’o. Bu-, 
vo įdėtas paveikslas rodan
tis, kad Herriot’as nušovęs 
du kataliku.

Berlin. Buvo apsirgęs Vo 
kietiios prezidentas Eber- 
tas. bet dabar sveiksta.

Užpaliai. (“Vienybės” kor.) — pati didžioji, krisianti iš dan- 
Sausio 21 d. anksti rytą, pro 

j Užpalius praskrido pulkelis gul
bių, sugrįžusių iš šiltųjų kraš
tų. Senesni žmonės, matydami 
'skrendant gulfbes, sakį;, kad

gaus. Ji dabar jau lekianti, bet 
dar nematyt. O vasario 3 d. taip 
arti prilėksianti, kad būsianti 
matoma Vyžuonyse sulyg mėne
siu didumo. Jūros dugnas kel- 
siąs, ir vanduo užliesiąs visą 

Pabudęs Vaidyla Lietuva ir dar kelis miestus.
Nevien bobos, Vyrai, o ir apsi
švietę žmonės apie tai kalba ir 
yra nusigandę. Vyžuonietis.

Utena. Klebonijos daržely nau 
jagimis. 1924 m. liepos mėn. bu
vo rastas Utenos klebonijos 
darželyje pamestas kūdikis vy
riškosios lyties; kūdikis buvo1 
labai gražiai aprėdytas, iš ko 
galima spręsti, kad galėjo būti 
pasiturinčio asmens, kūdikis ga
lėjo turėti apie 3—4 savaites 
laiko, prie jo buvo raštelis, kad 
nekrikštytas, žmonėse iki žiu 
laikų eina visokios kalbos ir vi
si žingeidaujasi, kodėl kūdikis 
buvo padėtas ne prie bažnyčios 
durų, bet klebonijos darželyje? 
Kūdikis liko pakrikštytas ir per* 
duotas į vaikų prieglaudą An
talieptėje, kur, rodos, ir pasL 
mirė. D. D. Dis J. J. J.

Lenkai Protestuoja Į Plieno Kamzelka 
Prieš Paskolos Nuoš. , 1 Nebijo Kulkų

MASKVA, Vas. 24. — Prieš bolševikus vėl iškilo 
klausimas kaip padidinti prekybą šalies viduje. Jie bu- 
vb nutarę pasmaugti privatinę prekybą 1924 metais ir'skį už sutikimą mokėti augštus 
norėjo, kad jos vietą užimtų kooperatyvai. Bet koopera-1 nuošimčius už lenkų naują pa- 

’ skolą Amerikoje. Nuošimčiai 
bus apie 10 ir tas lenkams ne
patinka, ypatingai atsižvel
giant, kad jie mano būk Lenki
ja yra viena iš geriausių vals
tybių pasauly. Grabskis teisin
damas sako, kad nors per Tau
tų Sąjungą būtų buvę galima 
gauti paskolą pigiau, bet san
tykiai su Amerika yra 1 
svarbus, kad jis sutikęs imti giasi 
paskolą iš amerikonų, nors ir 
reikia 
keti.

tyvai neįstengė tos vietos užimti ir prekyba žymiai su
mažėjo. Ūkininkai nenori parduoti savo javų .valdžiai 
nustatytomis kainomis, todėl neturi pinigų ir nieko ne
perka.

LONDON, Vas. 24. — Anglai dar ‘syki nusileido 
francūzams skolų klausime, sumažindami skolų sumą ir 
tikisi, kad francūzai pradės skolas mokėti. Bet francū- 
zai po senovei sako, kad jie neturi pinigų.

Mergina Pasimirė 
Šokus Fakstratą

Serga Daug 
Įžymių Žmonių

Varšava. Seimo biudžeto ko-. 
misija atakuoja premjerą Grab

Didėja, Rokiškio valsč. (“V- 
bės’’ kor.) — Sausio 25 d. ū- 
mai pasimirė Kiečio keturių me
tu vaikas. Vaikas buvo palaido
tas. Bet jo palaidojime žmonės 
pradėjo kalbėti, kad vaiką r.u- 
nuodino vyro motina, kuri neap
kęsdavo marčios ir vaiko. Vai
kas tapo iš kapų iškastas; eina 
tardymas. P. Kriukelis

New York. Viena ginklų ša
pa išgalvojo tokią plieno kam- 
zolką, kad per ją nepereina net 
45 kalibro revolverio 

I 
Kamzolka suklijuota iš 
čių plieno plokštelių.

Švedai Gaili \ 
Savo Premjero

kulka, 
plonu-

Panevėžys. — Užpuolimas. 
Gruodžio 23 d. apie 19 vai. ne
toli Balčiūniškio vienk., Vie
šintų valsč., jojant keliu už
puolė Kazį Kovaliūną iš že'mai-

, . Tr . , , įtėlių km., Viešintų valsč., Plėši
i ai cin<ai, vie . \a ., Jar. . grąsindami revolveriu, atė- 

apskr. Sudegę namas. - Sau-'^ .g Kovaliflno 25 lt. 
šio 24 d. apie 13 vai. sudegs 
ūkininko Juozo Mickevičiaus pir 
kia. Gaisras kilo iš kamino; pra 
dėjo degti kamino mediniai bal-1 
kiai, kuriais buvo sudrūtintos , 
kamino fįjenęs. Nors to ūkinin
ko triobos yra visai arti Še
šupės ir kareivinių ir nors daug, 
kas subėgo gelbėti, bet buvo 
vėjuota diena, o stogas šiaudi
nis. tai liepsna labai trumpu 
laiku apėmė, visą namą. Subėgu
siems pasisekė tik vienas tro
bos galas išgelbėti. Pirkia ne-

Panevėžys. Peštynės. — Su
tinkant naujus metus Naujaro- 
džių kaime, Krekenavos valse, 
kilo peštynės ir sunkiai sužei
stas Antanas Bukis, kuris pa
talpintas Panevėžio ligoninėj.

Baltimore, Md. Amerikonų 
rateliuose žinoma p-lė Caroil 
staiga krito negyva, pašokus 
fakstratą baliuje West Forest 
parke. Spėjama, kad tai nuo šir
dies ligos.

Roma. Atidarydamas naują 
muziejų Vatikane, popiežius pa
velijo keturiems reporteriams 
ten buvusiems pabučiuoti jo 
kojas. Ir tie pabučiavo. Po to 
popiežius labai laikraštininkus 
gyrė ir sakė, kad jie yra spėka 
šioje gadynėje.

New York. Tapo suskaityta, 
kad įvairiomis ligomis serga šie 
įžymus žmonės paskutiniu lai
ku: Anglijos karalius, Vokie
tijos prezidentas, Lloyd George, 
premjeras Mussolini, .Švedijos' 
premjeras Brantingas (kuris 
jau mirė), Trockis Rusijoj, pir
mas Kinijos prezidentas, ir dvi 
garsios krutamu paveikslų ar
tistės: Gloria Swanson ir Doris 
Kenyon.

Newark, N. J. Keturi bandi
tai paėmė $20,000 vertės dei
mantų nuo salesmano krautu
vėje Kirscho ant 378 Spring
field Ave.

San Antonio, Texas. Dinami
tui ne laiku plyšus, čia žuvo 8 
darbininkai akmenų kasykloje. 
Keturi sužeisti.

Wheatland, Ind. Gazo plyši
mas kasykloje čia užmušė vie
ną darbininką, o sužeidė kitą.

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

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

VALDYBA.

Stokgolm. Visoje Švedijoj ve- j 
liavos pusiau nuleistos ir vals- 

tieik Į'tybinės įstaigos gėduliu den- 
• -i del mirties premjero 

*r Brantingo, kuris buvo skaito- 
' mas vienu iš didžiausių demo
kratų Europoje. Jis buvo uolus 
šalininkas Tautų Sąjungos. To- [ 
del Tautų Sąjungos valdininkai: 
prisiuntė gailesčio telegramą. 1 

j Brantingas buvo pirmas socia
listas Europoje gavęs premjero 
vietą. Pradėjo darbuotis socia
lizmo 
šešis 
politiką. Išpradžių jis studijavo 
astronomiją, bet dagirdęs ir 
apsipažinęs su socializmu, metė 

. . . . viską ir visą gyvenimą pašventė
giau draugų ir gavęs varantą 1 darbininkams, 
padarė kratą, bet — rado kad 
bravoras ištiesi] tik saldainius 
gamina.

didelius nuošimčius

Nepavyko Sausiesiems 
Bravore Rasti Alaus

mo-

Bre-Yonkers, N. Y. Yonkers 
wing kompanijos bravoras, ku
ris užsidarė sausio 1, po to 
pradėjo gaminti saldainius. Bet 
sausas agentas, beslankiodamas 
aplink, lyg užuodęs saldų alučio 
kvapsnį. Jis pasišaukęs dau-

Eurępoje gavęs premjero

labui būdamas 24 metų ir 
kartus buvo kalėjime už

Smarkiai
Degtinės

Nubaudė 
Pardavėjus

Šiaučių Pramonė
Pradeda Stovinėti

Montello, Mass. Douglas Shoe 
kompanijos šapa čia buvo už
dariusi šapą dviems i 
White Shoe kompanija, kuri

Trenton,
fe savininkai, Aroniss ir Kalb, 
gavo po du metu kalėjimo ir po 
$4.000 piniginės baudos už 
da vi nė j imą degtinės savo

N. J. Du vietos ka-

par- 
val-

savaitėms. I gyklose. Tos pabaudos yra sun- 
dir kiausios iš ikšiolei duotų.

.bo 4 dienas į savaite, dabar ža
da dar mažiau dirbti.

Rochester, N. Y. Kriaučių lo- 
kaluose tapo įvesta patvarky
mas, kad kuris nelanko unijos 
susirinkimų, tas būna baudžia-

New' York. Vokiečių ligonbū- 
tis, kuris karo metu iš German 
Hospital tapo pakrikštytas New 
York Hospital, dabar žada vėl 
atgauti savo seną vardą. Vokie
čiai sako, kad tų aplinkybių nė-

mas pinigiškai.

New York. Iš čia išvažiavo

ra, kurios vertė ligonbūčio var
dą keisti, o ligonbūčio tarnai ir 
gydytojai visi vokiečiai.

penki amerikonai, kuriems So
vietų valdžia davė tris dvarus 
pietų Rusijoje. Jie tuose dva
ruose urėdaus ir mokins rusus 
kaip žemę dirbti su Amerikos 
mašinomis.

So. Norwalk, Conn. Policma- 
nui čia pavyko nušauti vienas 
banditas ir areštuoti du. Jie 
norėjo apvogti vietos teatro 
seifą.

Kervalkiai, Rokiškio vals. — 
(“V-bės” kor.). Baisi žmogžudy
stė. Vasario 1 d. nakties laiku 
žmogžudžiai išžudė visą Kirstu
kų šeimyną. Peiliais nužudyta 
vyras, moteris ir du penketo 
metų vaiku; lopšy kūdikis gy
vas paliktas. Išvežta grūdai, mė
sa ir arklys su visu pakinktų, buvo apdrausta. Kaimynai pra- 
Kirstukas turėjo piktus šunis, 

i bet prieš tą laiką nežinia kieno 
buvo nunuodinti. Kirstukas bu
vo neturtingas. Kaip matyti, 
piktadarių būta pažįstamų; žmo 
nes spėlioja ant rusų, kurių ta
me krašte yra.

P. Kriukelis.

deda kalbėtis, kad dėlto gera 
būtų del visa ko ir apsidrausti.

Rūdis.

Panevėžys. Kažin kur dingo. 
— Sausio 7 d. Antanas Lom- 
ižinskas iš Rukonių km., Smilgių 
valse., išėjo i savo Vienkiemį 
taisyti daržinės ir daugiau ne
begrįžo. Spėjama, kad užmuš
tas.

Talinas. Įsakymas prieš komu 
nistus. Estijos vidaus reikalų 
ministeris išleido įsakymą, ku
riuo einant namų savininkai at 
sako už savo butų nuomininkų 
darbuotę. Įsakvmo tikslas — 
neduoti galimybės komunistams 
apsigyventi Estijoj.

Kaunas. Užpuolimas. — Sau
sio 29 d. apie 6 vai. 30 min.

Tytavėnai, Ras. aps. — Tytu
vėnų bažnyčioj du kartu per me 
tus įvesti dideli atlaidai: liepos 
mėn. “Kalvarija” ir rugpjūčio 
mėn. “Pancinkulis,” per kuriuos 
susirenka be galo daug žmo
nių iš visų kampelių.

Karo metu prie Tytavėnų ėjo Trakų g. 8 Nr. pik Aleksandros 
didelės kovos, tarp rusų ič vo-Į Getikienės krautuvėlėn įėjo vy- 
kiečių. Nuo šaudymo labai nu- ras ir paprašė papirosu, šeimy- 

' kentėjo vienuolynas, bažnyčia, ninkė atsigręžus paimti iš len- 
ir šiaip, namai. Miestelio dalis,tynos papirosus, tuoj įėjo krau 
sudeginta. Daug kas nukentėjo 
ir nuo žiaurių bermontininkų.

Tytavėnai niekuomet neturė
jo didelės prekybos. Didžiausią 
prekybą turi savo rankose var
totoji] bendrovė, egzistuojanti 
nuo 1904 metų. Gerai veikia 
dvi puodų dirbtuvės, vienoje dir 
barni ir kokliai. Iš visuomeniškų 
jų organizacijų, be vartotojų 
bendrovės,

Panevėžys. Negyvas kūdikis. 
— Gruodžio 31 d. Kundrėnų 
km., Naujamiesčio valsč., Elzė 
Paljanskaitė pagimdė kūdikį ir 
pranešė, kad jis gimė negyvas. 
Apskrities gydytojui padarius 
skrodimą, pasirodė, kad kūdikis 
užsmaugtas.

Kunigo skandalas vagone. — 
Švėkšnos kunigas Gurauskas 
1924 m. spalių 2-3 d. važiuoda
mas gelžkelio vagone tarp Ma
žeikių ir Šiaulių užgulė žydę 
moterį O. Pamatęs tai karinin
kas pakėlė trukšmą ir papra
šė žandaro L. sustatyti proto
kolą, bet tas nesurašė. Grįžda
mas atgal tas karininkas užti
ko vėl tą patį kunigą bevažiuo
jant ir jau Klaipėdoje surašydi- 
no protokolą ir pasiuntė kariš-

tuvėlėn dar 1 vyras apsiraišio
jęs visą veidą (vietoj kaukės). 
Šiam įėjus, pirmasis atkišo Ge- 
tikienei revolverį. Getikienė kąjai vyriausybei, iš kur ta by- 
griebė plėšikui už rankos ir la pateko vyskupui, kuris kun.
pakėlė triukšmą. Plėšikai pa-į Gurauskį užtad tik perkėlė į ki- 
matę įbėgusį krautuvėlėn, Ge- tą 
tikienės sūnų, leidosi bėgti, pa
skui juos ėmė vvytis Getikiai, 
o paskiau tų keli komendantū-

gyvuoja jau kelio- ros kareiviai. Vienas plėšikas

vietą.

Šiauliai. Suimtas Šiaulių kri
minalinės policijos viršininkas 
Bredulis. Kaltinamas kyšių ė-

lika metų labdaringoji draugi- (aprištu veidu) peršokęs tvo
ja; ji turėjo dvejus nuosavus ra pabėgo į kapines. Kitas alsi
namus, kurie tačiau karo metu šaudydamas pasuko Ūkio gat-

Darbai Audinyčiose 
Eina Gana Gerai

vėn. Ties tos pačios g. 40 Nr 
plėšikas krito peršautas. Kadan 
gi gydytojas laiku neatvyko, tai 
nenustatyta, ar plėšiką peršovė.

mimu. Gandų, kad jis kyšinin
kas, senai buvo, galų gale įsi
kišo ir prokuratūra. Lauksime 
bylos galo. J. Vanagas

Šaukotas, Kėdainių apskr. — 
Kunigą traukia tieson. Lapkri-

Pittsfield, Mass. Audinyčios,besivijusieji kareiviai, ar jis 
ir mašinų šapoje Jones darbai pats persišovė. Pas plėšiką ra- 
eina gana gerai, nors algos ir stas vidaus pasas Alfonso Lu-

čio 23 d. Valst. Liaud. Pintonių 
kuopa surengė viešą vakarą. Su
žinojęs apie jį kun. šapalas iš

nekokios. Elektrinė, kuri buvo 
sustojus, dabar vėl atgįja, dar
bas nuo stukių ir taip sutvar
kytas, kad neduoti darbininkui 
daugiau uždirbti kaip 75 centai 
į valandą.

kensko gyv. Šančiuose, Ringu- 
vos g. 32 Nr. Kriminale polici
ja nuvykusi ten suėmė ir ant
rąjį plėšiką Lukensko švogerį 
Alfonsą Kazlauską ten pat gyve 
nusį. Abudu plėšikai yra įta-

sakyklos pareklamavo vakarą ir 
jo rengėjus. Visiems įsakė į 
“bedievių” vakarą neiti. Už 
šmeižimą ir įžeidimą kuopos, 
Valst. Liaud. kuopa patraukė 
kun. šapalą tieson. Mi as :

1



—« įsteigtas 1888 m.
y 1 E N Y B a

TRIS KART BAVAITfiJM 
Leidžiamu Utamlnkals, Katiergals 

Ir Subatomis
Brooklyn’e, N. T.

METINE PRENUMERATAI 
Suvienytose Valstijose — 84.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 
Lietuvoje ir kitur------- — 85.00

Prenumerata reikia apmokėti 
išanksto.

Apie skelbimus klauskit Išlikų.
Adresas:

Vienybė Publ. Oo., Ina, 
183-197 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

Established 1888

V I E N Y B fi
LITHUANIAN TRI WEEKLY
Published Tuesdays, Thursdays 

and Saturdays 
at Brooklyn, N. Y.

SUBSCRIPTION RATES:
In United States — — — $4.00 
Canada — — — — — — $4.50 
Other Countries--------------- $5.00

Advertising rates on application.

Address:
Vienybė Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

{Į Redakcijos Straipsniai

Prohibicija.
Iš Peabody .Mass, praneša

ma:
“Mūsų miestelio lietuviai, 

nors mažas jų būrelis, bet ge
riausia atsižymi už kitas tautas, 
darydami ir vartodami degtinę. 
Mamytės taip šauniai tą sky
stimėli padaro ir beragaujamos

Iš mūsų praeities.
Apie mūsų .seniau gyvenusius 

veikėjus jau pradeda susidary
ti šiokios-toikios biografijos, pra 
deda augti anekdotų skaičius. 
Pavyzdžiu, apie dainių kunigą 
Vienažinski pasakojama:

“Vieną sykį sekmadienio va
karą liepia jis savo tarnui, kad

Ar Gyvena Kas ant Planetų?
Camille Flamarion — Verte V.

I.
Ar Gyvena Kas ant Kitų Planetų?

Mes turime įgimtą palinkimą mislyti tik a- 
pie žemę ir save bei spėti, kad viskas sutverta 
sulyg žemės pavyzdžių. Aš paprašiau 1904 metais 
Paryžiaus Muzėjaus direktorį Edmondą Perrier 
pakalbėti mokslininkų susirinkimui, pasiremiant 
naujausiais mokslo faktais, ar yra gyvybės ant 
kitų planetų. Jis nupasakojo maždaug šitaip: ant

kuomet neturi tvirtų faktų. Atskirus jo tvirtą 
nuomonę, kad ant planetų turi būti gyventojai, 
Huygens remiasi tik faktais, kuriuos jo dienų 
mokslas sakėsi žinąs.

Visai kitą metodę vartojo Jėzuitas Kir
cher.

Jis pradeda su tvirtinimu, kad gamtos vy
riausias tikslas yra žmogus ir kas viskas kitkas 
yra jam sutvertas. Ant planetų nėra gyventojų 
dėlto, kad, be žmogaus, ten negalėtų būti kas

UŽSIBAIGĖ IR ANTRA 
GARMAUS—ŠLIAKIO BYLA.

Rašo iš Bostono, jogei ir antra Garmaus—Šliakio 
byla užsibaigusi. Tai yra — byla buvo ta pati, tik prieš 
naujus džiurimenus nagrinėta. Klerikalų laikraščiai, tur
būt, telefonais buvo informuoti, nes su dideliu clžiaug-1 Gerai prilygino, 
smu ir labai greitai išspausdino žinią, kad buvęs “San-' 
daros” redaktorius, p. V. J. Šliakys, šiuo kartu buvęs ras
tas kaltu. Dabar jau atsižinome, kad už patalpinimą 
prieš kun. Garmų korespondencijos, p-ui Šliakiui tapu
si uždėta pinigais bausmė ar ne $750. Tačiaus, sakoma, 
“Sandaros” ir visų tautininkų veikėjai šitą bylą tuojaus 
apeliuos į Aukštesnį teismą, kuris, tikima, tą bylą kitaip 
išspręs.

Apie pačią tą korespondenciją čia nekalbėsim. Rei
kia tik susidomėti pačios tos įdomios bylos eiga. Mes dar 
turime užbaigtinuosius tos bylos aprašymus, kuriuos į- 
dėsim į sekančius “Vienybės” numerius.

Bet mūsų skaitytojai jau ir iš pirmesnių laikraščiuo
se pranešimų turėjo patėmyti vieną labai žymų faktą, 
— būtent klastuotus tos korespondencijos vertimus, ku
riuos atliko kun. Garmaus draugai. Šitas faktas buvo pa
čiame teisme aikštėn iškeltas ir lietuvių kalbą žinančiais 
žmonėmis bei Lalio žodynu patvirtintas. Taip buvo pir
moje byloj, taip buvo iv antrojoj. Ir to viso nežiūrint — 
kunigai, vyčiai ir visa klerikalų talka po prisieka tvirti
no, kad jų vertimas yra teisingas! Kaip į tai žiūrėjo tei- 
sėjai-džiurimenai, čia ne vieta jų sumanumą kritikuoti, 
nes jie lietuvių kalbos nežino; jie taipgi negalėtų nė sau 
mintin prileisti, kad kunigai — Dievo tarnai — ir šitų

taip nusigeria, kad tankiai ga
li patikt gatvėje su nusilpu
sioms galvelėms.”

Tokių dalykų dedasi visose 
lietuvių kolonijose. Tai yra vai
siai priverstinos blaivybės. Prie 
varta niekados nieko gero neda
vė, nedavė ir šį kartą, žmonės 
dabar daugiau geria, daugiau 
paleistuvauja negu pirmiau, ka
da galėdavo laisvai gauti šnap- 
suką-kitą išsigerti.

—o—

Dievo tarnų tarnai galėtų clasileisti tokio dalyko, kaip i K y 
kreiva prisieka. Pas amerikonus dvasiškių luomas yra 
žinomas tiktai iš garbingiausios pusės, todėl ir mūsų dva 
siškiai bei jų šalininkai buvo amerikonų džiūrimenų tuo f 
pačiu matu matuojami. Ar čia nebuvo padaryta rimta' 
klaida, tų parodys laikas ir naujas nagrinėjimas šitos 
bylos augštesniame teisme.

Aštrios ir užgaunančios asmenis korespondencijos 
yra vienas negeistinas dalykas. Byla — kitas negeistinas 
dalykas, kuris tik naikina mūsų biednos tautelės kruvi
nai pelnytus pinigėlius. Tai yra didžiausi nelaimė, — mū
sų apšvieta- suskurdusi, o mes pinigus svaidome tūkstan
čiais ant bylų. Vienok šituo atveju, Sandara gerai pada
rys šita byla perduodama dar toliaus. Šitoje byloj, kaip 
jau žino mūsų visuomenė, yra įtraukiama didelis princi
pas, — būtent ar gali Amerikos įstatymai remtis ant 
skundo, kuris paremtas klastuotais žodžiais? Ar gali 
teismas imti bausmės sritin klastuotus faktus, nors ši
tuos faktus užmeta savo priešui ir dvasiškas asmuo?

Mūsų pažangieji laikraščiai jau po daug sykių tei
singai pabriežė, kad Garmaus—šliakio byla yra byla vie
nos lietuvių partijos (klerikalų) prieš kita partiją (tau
tininkų liberalų). Amerikos teismams reikės kada nors 
atidengti visoje nuogumoj tasis mūsų klerikalizmo šan
tažas, kuriuomi vat jau kelintas metas, kaip lietuviai, 
Amerikos piliečiai ir nepiliečiai, taip skaudžiai yra iš
naudojami; o kuomet kitas, visai geras lietuvis, nebete
kęs kantrybės pakelia aštresnį balsą apgynimui savo 
brolių, tai jisai turi eiti ant kriminalistų suolo! Net ir 
už skaudaus žodžio asmeniui pasakymo įstatymai ne
baudžia, atsižvelgdami į šito žodžio motivus. Čionai ant 
kiek laikraščiuose buvo rašyta, šitoje byloje labai mažai 
ir buvo iškelta motivų, kodėl mūsų pažangiosios sriovės 
taip aštriai nusistatę prieš lietuviškąjį klerikalizmą. Jos 
nusistatę — ne prieš religiją, ne prieš bažnyčią, ne prieš 
vieną ar kitą asmenį, bet prieš partijos organizuota Ame
rikos lietuvių žmonelių išnaudojimą, kuris jau “šaukia 
į .dangų atmonijimo.”

Visa tai domėn emus, nors mes esame labai priešingi 
byloms tarpe mūsų tautiečių, vienok visai pritariame 
Sandarai — kelti šią bylą augštesnin teisman, kuris rasit 
galės giliau įžvelgti į lietuvių gyvenimą, ir supras, kad 
čionai jau ne asmuo ieško sau nuplėštos garbės, bet visa 
mūsų klerikalų partija ieško pateisinimo tolesniams iš
naudojimams Amerikos piliečių. Šiuo sykiu, nors ir su 
pagelba klastuotų faktų, bandoma nualsinti ir pritrenk
ti vienas liberalinis laikraštis, rytoj bus imama kitas, 
užporyt trečias. Klerikalų frontas prieš laisvą mintį, į- 
sismaginęs Lietuvoje kur dar tamsiosios liaudies jėga 
jiems tarnauja, lai neturės galės atsigabenti savo kulko
svaidžius čionai laisvon Amerikon ir šaudyti į mus, nai
kindami sveiką liberalizmą, kurį mes čionai, savo naujo
je tėvynėje, įgijome!...

pakinkytų arklį — pasivažinėti. 
Bevažiuojant vieškeliu ir sako: 
“Pasuk pas Grigą.” O ten pats 
įkaitimas vakaruškos: visi šo
ka. Niekas nepajuto kleboną į- 
važiuojant ir tarpduryje atsi
stojant. O tu, mielas, kas pą- 
sidarė! Klebonas duryse su laz
da. Kur dėtis? Tad pro langus 
visi su visais rėmais ir liko Gri
gų žiemos metu troba be lan
gų.”

žemės, Veneros, Marso, Jupiterio, ir kitų plane
tų, randasi ta pati medžiaga, veikia tos pačios 
spėkos, ir tie patys, gamtos įstatymai, todėl ir 
evoliucija turinti eiti* tais pačiais keliais kaip ir 
ant žemės; tik kitur nueita toliau, o kitur su
stota. Bet visos gyvybės formos esą turėję sekti 
žemės pavyzdžiais. Jei yra ten žmonių, jie turi 
būti panašus į mus.

Tačiaųs man regis kad ši idėja, kuriai pri
taria ir kiti mokyti gamtininkai, tikrai perdaug 
“gamtiška,” perdaug žemiška, klasiška, profeso
riška ir siaura. Juk ant mūsų žemės gyvybė be- 

Kodel ji negali būti dar įvairesnė

“Amerikos Lietuvis” prilygi
na mūsų užsitarnavusį veikėją 
D-rą Graičiūną prie amerikonų 
William Jennings Bryan. Kaip 
žinote, Bryanas būdavo amži
nas demokratų kandidatas į A-
merikos prezidentus, kaip Deb-' Geriau gesykite kad dega, 
sas pas socialistus. Jis vis “ru- 
nydavo” ir pralošdavo. Sako, 
taip lygiai D-ras Graičiūnas vis 
“runija” ir pralošia.

Taigi ir lietuviai turi 
t'pų kaip amerikonai.

—o— 
Biznierka.

Iš Akron, Ohio pranešama 
juokingas atsitikimas, kuris pa 
rodo, kad lietuvių galvos ne ko
pūstai. Buvo pastebėta, kad vie 
šuose baliuose, nors degtinės 
nebūdavo pardavinėjama, vie
nok kai kurie vyrukai nusilak
davo. Sykį laike šokių tūlai 
moterėlei iš kaž-kur išlėkė bon- 
ka ir sudužo ant grindų. Tada 
visa paslaptis atsidengusi. Ta 
moterėlė vesdavusi vyrus šok- 

’ - bešokdama pranešdavo 
"linksmą naujieną.” Jei vyras 

, tai nusivesdavo į 
šalį ir už pinigus duodavo — 
“drinksą”. Po to eidavo su ki
tu šokti. O jos vyras stovėda
vęs nuošaliai ir kaip tik bobe
lei šnabulkės pritrūkdavo, 
tuoj atvilkdavo daugiau.

tokių

tai

Drąsi lenkų policija.
Biekšų kaime, Valkininkų 

sčiuje, susipešė, dvylika lietuvių 
vyrų, kurie užsiimdavo sakari- 
no kontrabanda iš Lietuvos į 
Lenkiją. Susipešė del “biznio” 
dalykų. Tuoj pribuvo lenkų po
licija, bet pamačiusi lietuviškus 
vyrus besipešant, nedrįso mai
šytis po kojų. Laukė iki vyrai 
n u vargs ir tik tada kibo areš
tuoti.

vai

—o—
Prisipažįsta.

Rusų “Pravdoje” komunistas 
Perfenov-Altaiski, rašydamas 
apie Sibiro kaimiečius, ve ką 
pasako:

“1920 ir 1921 metais kiekvie
nas kaimas turėjo gražų skai
čių narių komunistų partijos. 
Dabar nėra kaimiečių, iš tikrai 
žemę dirbančių skaičiaus, kuris 
išpažintų komunizmą. Tos komu 
nistinės organizacijos, kurios 
dar gyvuoja kaimuose, susideda 
iš narių kaimiečių, gyvenančių 
miestuose.

“Tarp kaimiečių ir mokesčių 
rinkikų eina nuolatinė, amžina, 
atspari kova... Mes visi žinome, 
kad Sibiro kaimiečiai Sovietu 
valdžią mieruoja ne tuo kas ra
šoma propogandos pamfletuose, 
bet tuo, kiek kainuoja degtu
kai, čebatai, audeklas ir kerosi- 
nas. O prie to kaimietis visai 
nemėgsta dabartinės sistemos 
mokesčių, prie kurios žmogus 
tol nežino kiek jis turi mokes
čių mokėti, kol nepareiškia kiek 
jis turto turi. Kaimietis geriau 
mylėdavo caro sistemą, kuri jo 
mokesčius nustatydavo iš ank
sto.”

Taigi, mat, ir patys komunis
tai pripažįsta, kad kaimiečiai ne 
su jais eina ir kad prie caro jie 
buvo labiau patenkinti.

O sykį miestelyje užsidegė ga]0 įvairj.
jauja. Gaisras. Skambino var- Visumoje? Ar visai gyvybei reikia apsirubežiuo- 
pu. Bėga ugnies gesyti. Subėgo 
daug žmonių, žydų. Atsiskubi
no ir klebonas. Pradėjo ir Kur
šio latviai rinktis. Klebonui jie 
vis: “labryt, labryt, kungs.” 
“Koks čia labumas, kad dega? 

sa
ko klebonas. Jie nieko. Ugnis 
dega, o gesytojų mažai liko. Ir 
sako klebonas savo zakrastijo
nui: “Eikime ir mes nuo ugnies 
— pas Leibą.” O ten pilnų pil
niausia — gesytojų su latviais.
“Labryt!” sušuko Vienažinskas, 
užstodamas duris. Ir buvo^ ly
giai taip, kaip pas Grigą: visi 
pro langus išvirto. Jau tokią 
kunigas Vienažinskas turėjo lai 
mę, kad jo visi bijojo ir jam 
rodytis nenorėjo.”

Tekis kunigų “politikavimas” 
kai-kuriose Lietuvos vietose bū 
tų naudingas žmonėms, bet jau 
tokių kunigų Lietuvoje nėra. 

—o—
Kasžin?

Kunigas Tumas, prisiminda
mas kaip gražias eiles rašė ku-j*įs toliau mato ir aiškiau, negu paprastas žmo- 
nigai Baronas irt Vienažinskas 
kol jie dar buvo jauni, kol dari 
ėjo seminarijon ir mylėjo mo-1 
terišką lytį, sako:

“Kažin kokio augštumo būtų 
pasiekę jų talentai, kad jiedu 
nebūtų tapę kunigais, išsižadėju 
siais meilės del augštesnių tik
slų.”

Apie meilę pats Vienažinskas 
yra sakęs:

“Oi, tu meile, meile, kam aš 
pažinau tave? Už ką gi taip pui
kų vardą (rožės) nešioji? Kam 
tu mane mokei ir liepei mylėti? 
Delko nepasakei, kad reiks daug 
kentėti? Norints man negaila, 
kad mylėt nevyko, tik graudu 
ir skaudu ir ilgu pasiliko.”

Vienažinskį lietuviai visados , 
minės ne kaipo kunigą, ganiusį 
šimtus sielų, bet kaipo meilės 
dainių, kurio daineles mėgsta ir 
dainuoja Lietuvos liaudis. (No- ' 
rinti plačiau susipažinti su Vie- 
nažinskio dainomis 
mi pasipirkti iš 
Knygyno knygutę 
kio Dainos” kaina

ti mūsų penkiais pajautimais? Yra juk neišven
giamų skirtumų įvairiose planetose: skirtumai 
svorio, šilimos, saulės šviesos, maisto, metų il
gumo, ir taip toliau. Tas viskas būtinai turi pa
gaminti ir gyvybių skirtumus.

Atspausdinus mano knygą (1882 metais) 
“Daugybė Apgyventų Pasaulių,” kur aš rašiau 
apie sąlygas gyvenimui ant planetų, keletas as
tronomų ir filosofų pakėlė tą patį klausimą įvai
riais žvilgsniais. Iš visų tyrinėjimų, vienas ypa
tingai mano domę kreipia — tai profesorio 
nerio, Potsdamo observatorijos direktoriaus, 
paduosiu jo minčių sutrumpintą vertimą.

Bendros Pastabos

—o—

Šei- 
Čia

“Žiūrint į žvaigždėtą dangų ramią ir tykią 
naktį, prakilnios sielos gauna džiaugsmą, kurį jos 
vienos tegali jausti. Aplink visur gamtos tyla. 
Mūsų jausmai taipgi nurimę, o mūsų nemari sie
la šepsi mums nesuprantama kalba formas, ka

irių įsivaizdinti sunku.”
Taip filosofas Kantas baigia savo “Gamtiš

ką Istoriją Dausų” kur kalba apie sutvėrimus 
planetų, žiūrėjimas į žvaigždes pakelia kiekvie
ną prakilnią sielą, kuri nėra perdaug susitepusi 
žeme. Astronomas taipgi džiaugiasi vaizdu, tik

gus.
Ar žvaigždės apgyventos? Ar apgyventos 

protingais tvariniais? Ar jie mylisi ir nekenčia 
vienas kito kaip mes? Klausimas gyventojų 
žvaigždėse tiek senas kaip sena žmonija. Jis vi
sados rūpėjo mąstančiai žmonijai ir daugelis 
bandė nukelti skraistę nuo paslapties. Mes irgi 
pabandysime ir čia paduosime keletą faktų, iš 
kurių padarysime teisingiausias išvadas. Mes 
galime pridėti astronomijos faktus prie faktų fi
zikos mokslo ko negalėjo senovės žmonės, ir 
to gausime naujų išvadų.

Istoriškai Kalbant.

iš

yra kviečia- 
“Vienybės” 
“Vienažins- 

20 centų).

Stoka galvoj šulo.
“Lietuvos Kelias” Vilniuje pa 

duoda sekančią žinią iš kaimo 
Karalyčios, Švenčionių apskr.:

“Tamsus mūsų kampelis, bet 
•jau moterims tai stačiai stinga 
galvoj šulo. Atėjo kokia boba ir 
pasigyrė esanti kunigas. Susi- 
kvietė moterėles ir laikė pamal 
das lyg mišias. Paskui visos mel 
dėsi ir jau norėjo išpažinties ei
ti, tik vyrai užėjo ir padarė 
toms komedijoms galą.”

—o—
Krikštinas į žydus.

Lenkų spauda rašo, kad lap
kričio mėnesy anų metų net 35 
lenkai perėjo į žydų tikėjimą. 
Varšavos vyriausias rabinas sa
ko, kad jie mielu noru sutikę 
pasiduoti visiems apipjausty
mams. Lenkų laikraščiai išva
dina tuos perkrikštus “nesvei- 
kapročiais.” Bet visos tikybos 
yra lygios ir žydai yra tokie pat 
nesveikapročiiai kaip ir katali
kai, jei taip kalbėti.

Huygens, garsus savo laiku (1629-1695 me
tais) matematikas ir fizikas sako, kad visos pla
netos turi gyventojų (jis nekalba apie Saulę ar 
žvaigždes). Todėl ant visų yra sąlygos būtinos 
■mums: būtent turi būti oras ir vanduo. Jis leng
vai suniekina nuomones tų, kurie sako gyvybių 
nesą ant planetų, kadangi jos per toli nuo Saulės. 
Jis mano, kad vanduo kitose planetose turi kito
kių savybių negu ant žemės; pavyzdžiu, ant Mer
kurijo, jis virtų tik prie labai augštos tempera
tūros, o ant Saturno — kuri jo laikais buvo toli 
miausia planeta — vanduo nešaltų, nežiūrint 
kiek šalčio būtų. Palyginus masę Jupiterio su 
mūsų žeme, jam oras ten išrodė turėtų būti tirš
tas taip, kad gyventojai gali jame plaukioti. Jis 
toliau manė, kad kitų planetų gyventojų protas 
buvo toks pat kaip mūsų ir kad jų kūno sudėtis 
panaši mūsų. Kam esą Saulė šviestų jei tie gy
ventojai neturėtų akių? Juk jei ant tos pačios 
planetos gyventų skirtingos ' veislės protaujan
čių sutvėrimų, tai jie kovotų vienas su kitu už 
viršenybę ir stengtųsi vienas kitam kuodaugiau- 
sia kenkti.

Jis toliau atmeta nuomone tų, kurie sako, 
Ibūk gyventojų didumas turi eit atbula proporcija 
prieš planetos didumą: reiškia — kuo didesnė 
planeta, tuo mažesni ant josios žmonės. Taip pro 
taujant, žmonės ant Jupiterio būtų didumo kai 
pelės. Huygens tą nuomonę paremia, sakyda
mas, kada jei taip būtų, tai tokie žmonės nega
lėtų teleskopą vartoti!

Anot Huygens, svarbus klausimas yra, ar 
tolumas nuo Saulės turi įtekmės ant žmonių pro
tingumo. Jis linkęs manyti, kad Merkurijo gy
ventojai protingesni už mus, kadangi jie arčiau 
Saulės, iš kur jie gauną daugiau energijos ir gy
vybės. Todėl Jupiterio gyventojai turėtų būti 
kvailesni, nors keturi jo mėnuliai, suteikia gra
žios progos panaudoti protą astronomiškiems dū
mojimams.

Taigi matome kaip žmogus, galvodamas vien 
logika ir filosofija, prieina prie kvailų išvadų,

• kitas. Bet kadangi planetos ant žmogaus turi į-
• tėkmę, kurią nustato astrologija, tai planetos 

esą tokios, kokiomis jas atsivaizduoja astrologi
ja, kuomet ši įtekmė veikia ant mūsų, nepaisant 
kiek toli planeta nuo Saulės.

Ant Merkurijo viskas eina gyvai ir link
smai, kadangi po ta planeta gimusi yra linkę 
prie linksmybių ir prajovų. Ant Veneros gi vi.s-

• kas arba geriau, arba prasčiau; jėzuitas ten ran
da viską žavėtina; ant planetos sklinda minkšta,

• ružava šviesa, visur plūduriuoja kvėpylai, zefyrų 
■ balseliai maišosi su upelių čiurlenimu, o auksas

ir deimantai žiba visur. Jupiteris, kaip Venera, 
turi gerą įtekmę ant žmogaus, todėl viskas tėti 
tobula: oras tyras ir sveikas, vandenai kai kriš
tolas, žemė skaisti kaip sidabras. Ant Marso gi 
viskas karingai šiurkštų, baisu ir grėsminga; 
upės verdančios dervos bėga iš krantų ir ant ša
lies dvelkia tiršti dūmai. Saturnas, kaipo planeta, 
ypatingai prakeiktas. Viskas ten, kaip apleisti 
kapai. Ant planetų, sako jėzuitas, niekas negy
vena, tik angelai, ar jų valdovai žyniai.

(Visi šitie argumentai tiek pat vaikiški 
kaip Huygenso, bet jie visgi paliko pėdsakų as
trologų literatūroje; net rašytojas Victor Hugo 
juos vaizdžiai kartoja).

Kartu su šiais dviem rašytojais gyveno fran 
cų rašytojų Nestorius — tai Fontenelle, kurio 
amžius buvo lygiai šimtas metų, nuo 1657 iki 
1757. Jis smulkmeniškai aprašė neva planetų 
gyventojus, tikėdamas, kaip Huygens, kad visos 
planetos apgyventos. Anot jo, ant Merkurijo kar
štis taip didelis, kad upės susideda iš susilieju
si© metalo vietoje vandens; ypač daug esą aukso 
ir sidabro; todėl šios planetos gyventojai esą ne
gali įsivaizdinti, kad yra žemė, kur auksas ir si
dabras kieti ir vartojami pinigams. O prie to t 
Merkurijo gyventojai negalėtų pakęsti didelio 
karščio; bet jų planeta taip greitai sukasi, kad 
Saulė užkaitina tik labai trumpai valandėlei. Gy
ventojai esą karštų galvų, kaip kvailiai ir vaikai, 
gyvena be protavimo ir linksminasi laukdami 
nakties vėsumo. Ant to tūlas Berlino observato
rijos direktorius rimtai sušuko, versdamas Fon- 
tennellio rašinį: “Tas labai keista: pas mus Ber- 
line, jei karšta, tai žmonės tingi ir apsnūdę, o 
ne veiklūs, ir gyvi.”

Veneros gyventojai esą pasišventę vien mei
lei. Jiems nerūpi matematika, filosofija, jie ne
skaito knygų ar laikraščių, bet visą dieną flir
tuoja, ir gabiai moka muzikos, poezijos, šokimų 
ir tt. Bet jie negabūs virėjybėje, kadangi minta 
tyru oru. Jie negražūs; bet, kadangi atsiduoda 
meilei, tai ir nepastebi savo ydų.

Keistai Fontennelle apsidirba su Marsu. Jis 
pareiškia, kad Marsas neužsi^elno mūsų domės. 
Mūsų vaizdingas mokslininkas nenori kalbėti 
daug ir apie Jupiterį. Jis tik nupiešia kaip atro
do pasaulis nuo tos planetos žiūrint. Be teleskopo 
iš ten nebus matyti Veneros ir Merkurijo, o 
žemė atrodo, kai taškutis. Jupiterio didumas su
teikia jam sunkenybių, nes Merkurijo gyvento
jai, del jo mažumo, visi pažįsta vienas kitą; o 
Jupiterio, del jo didumo, negali vienas kito nei 
žinoti.

Del didelio šalčio gyvenimas ant Saturno 
dar prastesnis negu ant Jupiterio. Jei Saturnietį 
atvežtum ant žemės, tai jis nuo karščio numir
tų nors būtų netoli šiaurės ledų. Jei vandens 
ten yra, tai jis turįs būti panašus į poliruotą 
akmenį, o vynas turi būti, kai deimantas. Todėl 
Saturno gyventojai turi būti lėti ir nejaųslūs. 
Jie nežino gyvumo ir tupi vis ant vietos, 
steriai, ten kur gimsta.

(Toliaus Bus)

kai Oi-

I
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Kaunas.

JINAI MAN SAKĖ

Tolių spindinčią žvaigždelę. 
Kai dainavo ji dainelę — 
Nugirdau...

Ir nūnai šiaudų lūšnelę, 
Mano mylimą mergelę 
Ten radau...

Jinai vieną kart man sakė, 
Kad myliu tave berneli — 
Amžinai !...

Kas dabar nutraukti rįžšis 
Tą liepsningą meiles ryšį 
Ar žinai ...

Ir todėl šiaudų lūšnelę, 
Vargdienių tėvų mergelę 
Ten lankau...

— Pranas Bernatonis
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Nuo vos tik istorijai atmena
mų laikų yra vartojama mir
ties bausmė. Metę žvilgsnį į fei- 
lią senovę, mes rasime, kad tuo 
laiku mirties bausmė buvo tai
koma silpnesniems ir nugalė
tiems, nežiūrint jokio teisėtu
mo: suėmė kautynėse savo prie .mino, omcvmanontu pmucuaum 

šus, visus išžudė ir atliktas kriti žudyti nusikaltusius sušaudant 
kis.

Vėlesniais laikais, tobulėjant 
žmonijai ir siekiant žmonišku
mo laipsnio, į mirties bausme, 
pažiūros pradeda keistis: ieš
koma tam tikrų apkaltinimų, ai 
škių prasižengimo žymių, kad 
nubausti mirties bausme, vienok 
tas buvo daroma daugiausia val
dančiojo asmens norams paten
kinti.

Dabartiniu laiku baudžiama 
mirtimi tik tie žmonės, kurie 
yra visuomenei, ar jos visuome
niniam susitvarkymui be galo 
kenksmingi ir jokiais grasini
mais ir kišimais į kalėjimus ne
pataisomi. Kad mirties bausmę 
reikia panaikinti čia nesiimsiu 
kalbėti, nes apie tai yra pri
rašyti tomai geriausių įrodymų; 
bet laibai gaila, kad tai liko tik 
balsas tyruose, į kurį niekas 
neatkreipė atydos. šiuo tarpu 
man svarbu pakalbėti apie mir
ties bausmės vykdymo būdus.

Romėnų laikais žiauriausia 
mirties bausme buvo skaitoma 
prikryžiavimas (panaši mirtis iš 
tiko ir Jėzų Nazarietį), švelnes
nė — kartuvės ir lengviausia 
— nunuodijimas.

Vėliau, išsitobulinus ' gink
lams, sistematiškai pradedama

(Amerike,'rodos, vartoja žudy
mams elektros energiją). Kadan 
gi sušaudymo būdas yra dabar 
Lietuvoje praktikuojamas, tai 
apie jį ir tekalbėsiu..

Geresniam ir vaizdesniam da
lyko supratimui paimkim kokį 
ners asmenį nuo teismo spren
dimo dienos ir palydėkime jį iki 
duobei.

Sakysim, pil. Varna buvo su
gautas, kad jis tūlo ūkininko iš
plėšė turtą ir ji patį nužudė. Ta
po išklausinėta liudininkai, nu
statyta aplinkybės, o be to dar 
Varna ir patsai prisipažino tai 
padaręs. Teismas už tokį nusi
kaltimą Varną pasmerkia su
šaudyti. Teismo posėdy Varnai 
jau paskelbia, kad jį sušaudys, 
bet dar varo kalėjiman ir duo
da laiką apeliuoti bylą augštes- 
nėn teismo instancijon, ar pra
šyti prezidentą, kad dovanotų 
tą bausmę, ar bent pakeistų 

'amžinu kalėjimu. Kol suvaikščio

'jo visi prašymai, kol iš naujo 
buvo apsvarstyta jo byla, Var
na prasėdėjo kalėjime, — žino
damas, kad jis pasmerktas mir
tim — kokius du-tris mėnesius. 
Bet visi prašymai jokios nau- 
ods neatnešė ir štai šią naktį 
Varną jau sušaudys. Varna yra 
iš kalėjimo paimtas ir vežamas 
paskirton šaudyti vieton; ten 
statomas ant iškastos duobės 
kranto ir skaitomas teismo 
sprendimas, duodamas “pasku
tinis žodis,” rišama akys ir šau
doma.

Matome paprasčiausią vaizdą, 
paprasčiausią šaudymo procedū
rą, kurią tenka pergyventi kiek
vienam nelaimingajam.

Jei mes tikrai įsivaizduosi m 
psichologinius pergyvenimus to 
nelaimingojo iki jo gyvybės siū
lą nutraukė šautuvo kulipka, tai 
jei nors truputėlis bus pas mus 
žmoniškumo, mes į tai negalė
sim ramiai žiūrėti.

Netaip yra baisi mirtis, kaip 
jos laukimas. Kas darosi to ne
laimingo sieloj, kuomet jis yra 
vežamas, ar statomas ant duo
bės kranto — mes jokiu būdu 
negalėsim įsivaizdinti. Kaip pra
gariškai jį kankina noras gy-

venti, kaip žiauri ir atkakli ko
va verda jo sieloje tarp mirties 
ir gyvybės, tas jokiais žodžiais 
apsakyti negalima.

Jei toks tai visuomenės narys 
yra tos visuomenės tarpe nepa
kenčiamas, galima jį pasmer
kus, ibe jokių psichinių kanky
nių, nužudyti, šiuo atveju ro
mėnai jau žinojo daug patoges
nius tam būdus — nuodus; vie
nok mes dar neišsivystome iš 
žvėriškumo laipsnio.

Daugelis gal primes, kad to
kios psichinės kankynės gali 
atgrąsyti kitus panašiai elgtis; 
bet tokis užmetimas būtų visai 
nepamatuotas, — viena, kad žu
dymai atliekami ne viešai ir nuo 
visuomenės patsai žudymo veik
smas slepiamas, o tik apie tai 
garsinama spaudoje; antra gi, 
kad yra įprasta sakyti: “Jis bu
vo kvailas, jį sugavo, o mane 
nesugaus” ir gyvenimas vėl ei
na savo keliu.

Patogiausias ir lengviausias 
būdas, tai nusikaltėlius arba 
nuodyti įmaišant į maistą nuo
dų, jiems to nežinant, ar išras
ti kitą kurį būdą, kuris nebū
tų toks žvėriškas ir netektų 
tiek dvasios kančių.

Būkime žmonėmis!

Nesulaukė Didelio Svečio
(I?eljetonas)

Rašo Petras Kriukelis

kačių;
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Per Naujus Metus Vilniaus 
lenkomanai labai daug turėjo 
darbo: miestą valė nuo mėšlo, 
nuo padvėsusių šunų,
kabinėjo ant stogų arus, klija
vo ant sienų skelbimus, kad 
važiuos Pilsudskis palinkėti 
go gyvenimo Vilniuje.

Bet, perėjo Nauji Metai
tas didelis svečias neatvažiavo.

Dalbar visi lenkai spėlioja prie 
žastį neatvažiavimo. Vieni sa
ko, -neatvažiavęs dėlto, kad pa
ti sirgus; antri — kad jis pats 
persivalgęs suaukotais lašiniais. 

| Tie poneliai, tačiaus, nežino, 
kad jų karaliui labai didelė ne
laimė ištiko.

Prieš Naujus Metus trečia
dienį iš ryto Pilsudskis pradėjo 
rengtis kelionėn, ir kai viskas 
buvo paruošta, žiūri — jo batai 
nevalyti!

“’Stanislave, nuvalyk man ba
tus!” sušuko ant savo tarno.

MOLLANn
■ B AMERICA UNE&r
Tiosns-trumpai kelini per Rotter

dam ’ų, j ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

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

HOLLAND AMERICA LIMB 
24 State Street New York,.
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Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvą Nupiginta laivakorte. Mū
sų keleiviai iŠ Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

Nepiliečiai grįžtanti bėgy mo- 
tų nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietą tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agentų arba į

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

“Tamstos didenybe, nėra sma 
los!” teisinosi tarnas.

“Kvaily! Ne smala batus va
lo, bet degutu; kad tuojaus bū
tų nuvalyti ir blizgėtų, kaip 
zerkolas!” piktai suriko Pilsud
skis ant tarno.

“Tamstos didenybė, nėra ir 
deguto’’ atsakė tarnas.

“Kvaily! Te milionas markių 
ir eik į krautuvę,” piktai išsi
traukęs pinigų nusviedė tarnui.

Per nekurį laiką tarnas su
grįžta be deguto.

“Tamstos malonybė, deguto 
negavau!”

“Ak tu psiakrev! Pilnas mie
stas deguto; durys, langai degu
tu spalvuoti, o jis, vasliozas, 
negavo!” barėsi Pilsudskis.

“Tamstos malonybė. Tiesa, 
kad deguto labai daug, net 
blynus su degutu smožijam; 
bet kad už šituos pinigus ne
parduoda: prašo kokių tai ply
tų, dolarių, frankų..”

Pilsudskis išklausęs tarno pa 
siteisinimo, pakraipė ūsus, po
tam kuogreičiausiai išbėgo į pa- 
čtą ir parašė sekantį telegra
mą: “Augštam ponui Poinkarei, 
Francijon. Susimylėk ant savo 
nelaimingo draugo — prisiūsk 
keletą frankų ant deguto! Tavo 
draugas (Pasirašė): Pilsuds
kis.”

Pavakary Pilsudskis gauna at 
sakymą: “Brolis mano! Valgyk 
duoną savo. Pinigų siusti nega
lėsiu, nes mano boba nepaveli
ja. Ji šako, kad tamstos ir taip 
jai daug skolingi esate. Nepyk, 
gersime romą. (Pasirašė) : Pon- 
kare.”

Jau buvo Pilsudskis prade
dąs raudoti, bet štai ir atsisuko 
kun. Dambrausko gaspadinė A- 
gota. Ta išklausinėjus apie po
no Pilsudskio sielvartus, nieko 

j nesakius parbėgo į kleboniją ir 
.pasiėmus gaidžio taukų skubi- 
I nosi pas Pilsudskį: “Tamstos 
I malonybė, štai atnešiau gaidžio 
taukų; tai yra geriausis čelbatų 
tepalas.”

“Ištepkite gerai ir padėkite 
ant pečiaus šiltai,” pralinksmė
jo Pilsudskis ir gaspadinei ke
letą sykių papterėjo į alkūnę.

Bet koki baisi nelaimė nutiko 
Pilsudskiui, o sykiu ir visiems 
Vilniaus lenkams! Taukuotų ba
tų ėmė vieną katinas ir sugrau
žė. Vienam batan abiejų kojų 
jog nesukiši, o kurgi antrą gau
si ?...

Katiną, sako, Lukiškių kalė
jiman nuvarė.

Dievas žino, kas čia pasidarė, 
kad Vilniaus lenkams pradėjo 
nesisekti. Perėjusiais metais 
tas ponas Vilniuje nuo suolo nu 
virto ir gaidys jam akį iškirto, 
o šįmet vėl sutrukdė tas pra
keiktas katinas.

Ar tik neprisieis tiems cha
mams litvinams Vilnius atiduo
ti.

(Tąsa)
Pašaukiama liudininkas K. 

Paulauskas, Sandaros advokatas 
klausia: ar buvai Garmaus pra
kalbose So. Bostone? Paulaus
kas atsako buvau. Tada San
daros advokatas liepė Jūrei pa
sakyti, ką Garmus sakė. Pau
lauskas sako Jūrei:

“— Kun. Garmus kada pir
mu sykiu atvažiavo iš Lietuvos, 
tai jis laikė savo prakalbą Lie
tuvių Salėje, So. Bostone. Jis ta
da pareiškė, kad jo atsilanky
mo tikslas, tai rinkti aukas į 
Tautos Fondą, per kurį bus šel
piami lietuviai moksleiviai. Jis 
pareiškė, kad jei kas atsisakys 
tą paremti, tai tie yra bedieviai. 
O bedieviai tai yra: masonai, 
bolševikai, laisvamaniai, huliga- 
nai, velniai, gyvatės. Kaip tarp 
šunės nėra skirtumo: ar jis bus 
juodas ar margas, vistiek šuva, 
taip ir tarp jų nėra skirtumo ir 
visiems tik kartuvės tinka.” San 
daros advokatas pastebi, ar tai 
Garmus sakė, kad tuos visus rei 
kia iškarti? Paulauskas atsako, 
taip. Prokuroras prieina prie 
Paulausko ir sako: “Ar tai tu 
sakai, jog Garmus sakė: kad 
gyvates ir bolševikus reikia iš
karti? Taip ar ne? Paulauskas 
oastebi, kad nepilnas klausimas 
i kurį atsakyti negalima. Ta
da įsimaišo teisėjas ir pastebi 
prokurorui, kad norint gauti at 
sakymą taip ar ne, reikia duoti 
pilną klausimą. Būtent: Kad 
kun. Garmus sakė, jog masonus, 
laisvamanius, bolševikus ir ki
tus bedievius reikia iškart. At
sikreipęs į Paulauską: Ar taip? 
Paulauskas atsako, kad taip. 
Ant to pasakymo, sujunda vi
sas klerikalų abazas.

Pašaukiama liudininkas Kaz
lauskas iš Lowell Mass. Jis į Ju
re pasako, kad buvęs Garmaus 
prakalbose. Jis sėdėjęs tarp pu
blikos salėje. Kada Garmus ė- 
jo rinkti aukas, tai priėjęs prie 
jo paprašė. Gi kada jis atsisakė 
duoti, tai Garmus atsigrįžo į 
publiką ir sako: žiūrėkite, štai 
bolševikas! Tada Garmus jam 
besėdint griebė už pečių ir 
traukdamas ji iš sėdynės nuplė
šė jam apvalkalo rankovę. Jis 
gindamosi įsikibo į Garmaus ves 
tę, kurią perplėšė abu begriūda- 
mi ant grindų svetainėje. Pas
kui jį išvarę iš svetainės lau
kan.

Šis pasakymas labai atkrei
pė domės svetimtaučių, kurie 
vienas pro kitą prasikreipdami 
pradėjo į Garmų žiūrėti.

J.

veikėjus ir bendradarbius dirbti 
mūsų idealams. Ir šį vakarą čia 
matosi visa eilė mūsų bendra
darbių, kaip: pp. Justinas Bal
sevičius, Jonas Norkūnas, jo sū
nus Pranas, Jonas Liaukus, Vin 
cas Misiūnas, Jonas Budrevi- 
čius, Jurgis Vaišnis ir visa eilė 
kitų. (Gaila tik buvo čia nema
tyti p. J. Nieniaus, kuris kaip 
tik ant naktų dirbęs), čia ma
tome ir mums pažįstamus muzi
kantus, kurie svečius linksmina, 
kaip: Juozą Baltušką, Vladą 
Drūčių, Kazį Gilbavičių, Juozą

vių, vietos darbuotojų ir tų tar
pe teko susitikti pirmutinį nuo 
“Vienybės” įsisteigimo skaity
toją — Ant. Krupavičių, su ku
riais besikalbant jie pareiškė, 
kad ir jie nuo šios dienos nori 
irgi būti “Vienybės” dalinin
kais, paimdami po keletą šėrų: 
M. Kudirka — 10, A. Krupavi
čius — '5, A. Ručinskas — 5. 
Pas pastarąjį teko ir namuose 
apsilankyti, kur besisvečiuojant 
teko išgirsti jojo jaunučių sū
nelių gabumus — kaip jie gra
žiai moka lietuviškai dainuoti ir

Šimanską ir kitus. Visur mat vienas pianą skambinti, antras 
prisieina lietuviams veikėjams1 smuiką griežti. Tas apsilanky- 
susitikti savo būrely, kad ir ne-1---------  ’------ 1—“
tikėtai.

šis vakarėlis tarpe Wilkes- 
Bariečių praleistas ilgai paliks 
mums atmintyje.

Sekmadienio rytmetį, apsilan
kius pas Wilkes-Bafreje visų 
mylimą draugą, Jurgį Vaišnį, jį 
radome irgi besidžiaugiančiu iš 
gražaus vakarykščio įvykio, ir 
kad pagreitinus “Vienybę” vir
sti dienraščiu — kuris dar pla
čiau ir greičiau galėtų skleisti 
lietuvių tarpe apšvietą, sakė: 
“Nors jau turiu “Vienybės” se
rus, bet dar perku tris.”

Padėkavoję Vaišniui už jo šir 
dingus linkėjimus, nuvykome į 
Edwardsville, pas lietuvių di
džiausios organizacijos (SLA) 
vice-pirmininką, p. V. Kama
rauską, kur buvome* labai nuo
širdžiai priimti, ir kuris pa
gerbdamas mūsų apsilankymą 
prisidėjo prie “Vienybės” Ben- 
’rovės paimdamas 5 šėrus.

Toliaus išvykome į “Vieny
bės” gimtinę — Plymouth, Pa., 
kur 39 metai atgal šis laikraš
tis išvydo pasaulį, čionai dar 
tebėra žmonių atmintyje neuž
mirštino darbštumo ir pasišven
timo tėvynainis, nabašninkas, 
Juozas Paukštis, kuris įsteigė 
“Vienybę” (tuomet vadinamą 
“Vienybė Lietuvninkų). Atsi
lankius pas buvusį “Vienybės” 
kaimyną, p. Kazį Raklevičių, 
žinomą apylinkėje kaipo gabiau 
si pramonininką ir kuris dar 
prie “Vienybės” įkūrimo buvęs 
prie šio laikraščio raidžių rinkė
jas; jisai pareiškė, kad 
“Vienybė” visuomet arti 
prie širdies, — jis labai 
džiaugė jos išbujojimu ir 
kė, kad jisai nori būti jos da
lininku ir padėti apšvietos sklei 
dimą vesti pirmyn. Dėlto džiaug 
smingai paėmė 10 šėrų.

Atsisveikinę su p. Raklevi- 
čium nukeliavome į Pittstoną 
pas pp. šėporaičius, kur 'buvo
me užkviesti į jų ten rengia
mą “Nuostabos Vakarėlį” (Sur
prize Party), atminčiai pp. Pet
kevičių jų 14 metų ženylbinio 
gyvenimo sukaktuvių. Čia ra
dom būrį lietuvių, su kuriais 
greit apsipažinom ir tuoj pa
jutom, kad čionai dar mokama 
lietuvių gražinti, draugiškai ir 
linksmai gyventi. Daug juokų 
turėjome iš jų visokių pareng
tų šposų, ypač iš jų dainos 
“Schuhim Baum,” kurią visi 
choru traukė ant labai linksmos 

the pradėjo eiti seniausis Ame-'temos, čia dalyvavo, pp. šėporai 
rikos lietuvių laikraštis dabar-'čiai, pp. Samuoliai, pp. Klimavi- 
tinė “Vienybė.”

Pribuvus mums čionai, rado
me pilną p. Pateliūno svetaine 
(ant 53 Band St.), čia per A. 
Mikalauską, su trumpa prakal- 
bėle įteko supažindinti 
mus pačius su svečiais ir visą 
balių su svarbiais įvykiais, pa- 
veizdan: su Lietuvos Neprigul- 
mybe, kuri Vasario 16, 1918, 
tapo pasauliui paskelbta, ir kad 
prie to svarbaus tautiško darbo 
— kovojimo už nepriklausomy
bę — daug yra prisidėjęs laik
raštis “Vienybė,” kuris dabar 
eina jau 39 metai, šis laikraš
tis ir dabar neša lietuvybės vė
liavą, visur per savo draugus.

mas mums davė malonaus įspū
džio, ir pasirodė, kad mūsų lie
tuvių dvasė tvirtai gyvuoja ir 
matytis, kad gyvuos.

Ypatingai, kur tik teko apsi
lankyti, visur randasi stiprios 
dvasės lietuvių ir pasiryžimas 
remti lietuvių judėjimą, — ypa
tingai visur žmonės prielankūs 
“Vienybei,’’ kuri per ilgus me
tus stovi sargyboje lietuvių ben 
dro gyvenimo. Turime viltį, kad 
jų pastangos vis augs ir savo 
gražius pažadus jie tesės.

Visur, kur tik mes apsilankė
me ir radome malonaus priėmi
mo, čionai viešai tariame tiems 
mūsų vientaučiams ir “Vieny
bės” draugams — nuoširdų ir 
viešą ačiū!

A. Mikalauskas, 
J. M. Danielius, 
P. Jankus.

jam 
stovi 
nusi- 
pasa-

ROCHESTER, N. Y. 
TMD. 52 kp. Veikia

Vasario 11 d. TMD. 52 kp. tu 
rėjo savp metinį susirinkimą, 
kuriame paaiškėjo, kad kuopa' 
jau įsijudina gerai veikti. Nu
tarta, trumpoje ateityje rengti 
vakaras su įvairiais pamargini- 
mais. Tam išrinkta komisija iŠ: 
A. Mockevičiaus ir Gečio. Taip
gi skaityta iš centro laiškas,, ku 
riame ragina draugiją prie di
desnio veikimo ypač kad prisidė 
tųm su auka prie kultūros iž- 
dan, kur reikalinga moksleiviam 
pagallba. šitame dalyke kuopa 
be diskusijų, nutarė paaukoti iš 
iždo $5.00.

Taipgi šiame susirinkime ne
pamiršta ir A. L. T. Sandaros 
21 kp., kad ją sutvarkius.

Labai linksma girdėti, kad 
taip žadama daryti, nes mes, A- . 
merikos lietuviai, tik prie San
daros prigulėdami, galim drą
siai politikoje veikti ir nieko 
nebijoti. TMD. Narys.

WILKES BARRE, PA. 
Mūsų apsilankymas Pennsylva- 

nijos valstijoje
Kviečiant į “Vienybės” Drau

gų surengtą balių, Vasario 15 
d., mums teko nuvykti į Wilkes 
Barrės miestą, šį seniausį lop
šį lietuvybės, nes čionai praėjo 
daug įvairių tautiškų atsitiki
mų,
zacija. čionai pašonėje Plymou-

čia įsikūrė SLA. organi-

LIETUVIS ADVOKATAS 
Užsiima varymu bylų visuose 

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

tuose, lai kreipiasi pas

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

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

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

čiai, p-nė Vaščinski, pp. Jone- 
liūnai, pp. Radzinavičiai, pp. 
čyžmai, p. O... Valatkevičienė, 
p-lė Sinkevičiūtė ir p-nė Seibel.

Pernakvojus pas šėporaičius,1 
aplankėme p. Juozą Tilinską, p. 
Tarną Paukštį, SLA. Centro iž
dininką, p. Jurgį Kazakevičių, 
p. Galinską ir kitus.

Potam išvykom į Scranton, 
Pa., įkur yra “Vienybės” Sky
rius, ’kurį sumaniai veda pp. 
Vladas Meškėnas ir D. Klinga. 
Apkalbėję biznio reikalus, aplan 
kerne p. M. Kudirką, visų žino
mą Scrantone pramonininką ir 
lietuviškų reikalų rėmėją, kur 
susipažinome su daugeliu lietu-

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.

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SŪNŪS

Patyrę, Lalsniuotl Graveriai 
Balsamuotojal

Parsamdome automobiliui 
kiems reikalam!.

Ofisas: 425 So. Paca
Tel. Plaza 1350

lr

viso-

St, 
Baltimore, Md
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NAUJAUSI VĖJOGRAMAI
(Mūsų Virvegramo Avantūra) 

Moskva. Draugas Zinovjevas 
Kalėdiniame atsišaukime pra
nešė komunistams, kad visai 
neužilgo galima būsiąs paskelb
ti pačiam Dievui karas. Anot 
Zinovjevo, niekas kitas, kaip ko 
munistai galėsią Dievą iš Jo au- 
gšto sosto išversti.

Tą išgirdę Amerikos lietu
vių komunistėliai pradėjo kurti 
kucdaugiau naujų munšainės 
bravarėlių. Sako: Dievo nebus, 
tai ir grieko nėra ko bijotis.

—o—
Philadelphia. Kun. Petraičio 

laikraštis “Tėvynės Balsas.” k u 
ris susirgęs užuomaršos liga 
(amnezia) išėjo iš Wilkes Bar
re, Pa., šiomis dienomis atsidū
rė Philadelphijoje. JĮ pasitiko 
Antanaitis (Komaro buvęs me- 
nažeris) beklujojantį gatvėje, 
parsivedęs namo pavalgydino 
šilta sriuba ir tūlam laikui ap- 
nakvodino.

—o—
Tilžė. Senelis Martynas Jan

kus, kuris anais metais Lietu
vos davatkoms privarė daug 
kylių su savo juokdarišku laik-

rašteliu “Tetute,” ketina šiuo 
tarpu atvykti Amerikon. Girdė
tis, kad jisai (langiaus nebevaro 
davatkoms kylių, nes senukas 
nori šventos ramybės.

—o—
Bostonas. “Keleivis” sakosi 

pasta gavęs sekanti grasinimą: 
“Keleivio redaktoriui! Tau die
nos suskaitytos! Tu žydų pase
kėjau ! Tavo priešai J. L.’’ O 
apačioje seka neįskaitomas pa
rašas. Laikraštin įdėta nuotrau
ka iš to laiškelio, kuris pasiro
do gera lietuviška ranka rašy
tas. Matomai, rašytojas migli
no, kad prie Garmaus-šliakio 
bylos ir jis turėjo pridėti savo 
trigrašį, kad “bedievius” dar 
toliau nugąsdinus. Yla.

MUSŲ PŪDYMAI
Brooklyno Skiepas. — šįmet 

mūsų komunistėliai padarė už- 
gavėnias daug anksčiau už ka
talikų, nes užsigavėjo dar perei
to ketvirtadienio vakarą, Vasa
rio 19 d. Kaip 9 valanda vaka
re jau prasidėjo pas juos “papel 
čius” ir visi didesnieji griešnin- 
kai labai smarkiai išėjo iš Amai 
gameitų salės tai per duris, tai
per langus, gi policmanai juos 
palydėjo barstydami pelenus 
ant jų galvų su storomis buožė
mis. Pirmiausis išbėgo didelis 
kumštininkas Buivydas, paskui 
kiti. Buvo keletas ir labai grieš 
nų bobelių komunisčių, kurios 
pradėjo gavėnią kaip katės, nes 
puolė draskyti kitoms savo drau 
gėms veidus.

Po išėjimui komunistų į savo

Jj Apsaugok Sveikatą

SANYKITg
ProfllaktM vyrami, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

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

Visose aptiekose ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman Bt. 
New York 

Prašyk aprašymų

FU»LH»
UIDEGI-

MA»

Sęvera’s Cold and Grip Tablets 
sulaiką persišaldymų nedodant jam išsivystyti. Kaina 30 centai pas aptieką

Severo Kalendorių 1923 metams gaunama^visur aptiekose, ar nuo
W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, IOWA

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant

SEVERA’S COUGH BALSAM.
Laikyk ji po ranka. - Kaina 25c ir 50 centai.

Automobiliy

sų mokyklų. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
228 — 2nd Avenue,

ir Traktorių Amato
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apio elektrų ir važia
vimų. Pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs

Instruktorius L. TYCHNEVICIUS 
garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomisatdara

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

(Kampas 14 gatvės) New York City

.. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome vigas aštrias, ironiškas VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

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

Nežiūrint kaip bloga ar Ilgai kenčiate, AS GA* 
LIU PAGELBĖTI.

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

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

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyaS su Wa«- 
sermano tyrimu ir mikroskopo eksaminaci- 
ja. Tikras atspčjimns ir gydymas.

šventą gavėnią, paprasti darbi
ninkai liko salėje ir ilgai dar 
linksminosi, nes jiems gavėnia 
dar buvo toli. Eks-griešninkas.

—o—
Oister, Mas! — Nesenai čia 

vieną teatrą belošiant, vienas 
žiūrėtojas sugadino visą sceną. 
Mat jo poniuke lošė rolę. Akto
rius turėjo suvaidinti sceną, 
kaip vyras išeina iš namų, tai 
prielaidinis ateina pas jo pačiu- 
kę. Taigi .šią vietą lošiant, ak
torius prieina prie poniukės, 
pradeda myluotis ir — pliaukšt
— pabučiavo, o garsas bučkio
— skalambt! per visą svetainę 
nuskambėjo...

Tik štai per publiką atsisku
bina vyrukas, užlipa ant scenos 
ir sugadina visą teatrą!

Nedyvai, kad taip ir atsitiko. 
Mat artistas nevedęs, o pama
čius kaip tavo pačią taip gar
siai kitas bučiuoja, nevienam 
uždegtų kraują ir nepasijus- 
tum, 5 kaip ant scenos atbėg
tum ! Kasbek

Kur tik jis liepė, dolarius klo
jom.

Bet dabar “kaput’’ mūsų gi- 
šeftas, —

Sprunka iiš burnos vištelės 
keptos

Reikės prie darbo kur norints 
stoti,

Dirbti ir Trockio giesmes gie
doti ;

Nes kitaip šauktų mūsų pilve 
liai.

Tai vis tie chamai — kad juos 
paraliai! —

šiltą išdras-

IŠ ARGENTINOS
Rašo Ylakių Jonas

Kurie mums lizdą 
kė

Ir dar per galvas
taškė, —

Kada mes visi į
Ir už tą lizdą narsiai kovo

jom.

buožėm ap

kovę stojom

— Amen.
— Pani Mašinist.

ŽINIOS Iš ROMUVOS
Amaliai. Pradinės mokyklos 

mokytojas Balčiūnas susipyko 
su klebonu, švietimo Ministe
rija Kaune tuoj sužinojo apie šį 
baisų atsitikimą ir dar labiaus 
tuoj parašė mokytojui “pata
rimą,’’ kad su klebonu susitai
kytų, nes kitaip mokslas gali 
nukentėti. Ligšiolei žemės drėbė 
j imas Amaliuose dar neįvyko, 
todėl, manoma, kad p. Balčiūnas 
su klebonu susitaikė.

Ponas Antanas

Kaunas. Vasario 15 d., tai 
yra nuo Naujų Metų jau suka
ko 46 dienos, ir sulyg šiai die
nai “Lietuvos žinių” atsakomo 
jd redaktorė turi iškeltas 46 
bylas. Reikia juk pračystyt Lie 
tuva nuo tų bedievių! Džėla.

APš VIETA KĮLA KAIP ANT 
MIELIŲ!

žinotina mūsų knygų leidė
jams, kokių knygų sodiečiai pri 
trūko ir kurios vūsoj Lietuvoj 
yra reikalaujamos:

1. Peklos knyga arba Peklos 
Garsas.

2. Sapnų knyga, tik naujojo į 
statymo.

3. Dangiškas dvaras (malda
knygė, nors dvarai dabar ir 
griaunami yra).

4. Apie Barabošių — didįjį 
žmonių razbaininką.

5. Davatkų gadzinkos.
6. Sapnų knyga, su didelėm 

litarom.
7. Marfeušo lenkų sapninin

kas.
8. Nešvento Jono raktų knyga 

(esą buvusi labai čėkava ir nau
dinga).

9. Stoliarska knyga.
10. Ohotniška knyga.

Spaktyva.

BROOKLYNO KOMUNISTŲ
GAVĖNIOS GIESMĖ

(Gaida kaip: “Užsiaugysiu 
ūsus kaip šluotos”)

Stokit

DR. ZINS
110 E. 10th St., Now York City 
(tarpo 4th Ave. ir Irving Place) 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Kas

OSVALDAS KIBURIS UŽEIGA
yra geriauiia East New Yorke, kurioje kiekvienai ras tkanlua valgiui, 
uikandilm ir draugišką ažėjimę. Prašome nepamiršti atiilankyti pat —

851 GLENMORB AVENUE,
(East New York)

BROOKLYN, N. I
Tol. Cypress 3980

Šventas Leninai mūsų patrone, 
Atkreipk į mumis savo malone; 
Ir šventas Trockį — didvyriai 

judu —
pagelbon mumiems abu

du.
jūs girdėjot tokią nau- 

jiieną,
čionais tikos užvakar 
dieną:

Kad chamai kniaučiai, rumbių 
ėdė j ai,

Ar kaip jie sakos rūbų siuvė
jai,

Jau nesiduoda ant savęs jodyt,
Pradėjo špygas stačiai mums 

rodyt;
Negana dar to, štai ką jie darė:
— Mus iš valdybos visus išvarė.

Atima knygas, uždaro iždą,
Sakant, išdrasko mums visą 

lizdą
Kuriame mes sau šiltai sėdė

jom,
Gėrėm ir valgėm, ką tik no

rėjom.
Klausėm ir gerbėm mes Maskvą 

šventą,
Pildėme visą jos testamentą,
T Trockio mašną aukas aukojom

Ir štai tau išvada
Ant gatvės kampo stovėjo 

jaunas vyrukas ir rūke cigarą. 
Prie jo priėjo žvadras reforma
torius ir tarė: “Mano sūnau, 
kiek cigarų per dieną tu surū
kai ?” .

— Du, — atsakė vyrukas.
— Kiek tu už juos moki?
— Dešimts centu už viena.
— Jaunas vyreli, ar tu žinai, 

kad jeigu tuos pinigus tu bū
tum taupęs per dvidešimts me
tų, taii būtum galėjęs 
ti ana kur stovintį 
augštų namą.

— Ar tamsta esi to 
vininkas?

— Ne, — atsakė reformato
rius, — jis ne mano.

— Tajgi, — atsakė jaunas 
vyrukas, — o aš esu jo savinin
kas.

nusipirk- 
clešimties

namo sa-

Prieš pat mirtį
Kunigas (į 'kalinį sodinamą 

elektros kėdėn): Kokio gi tu 
esi tikėjimo, mano geras žmo
geli?

Kalinis: Esu ateistas, ačiū 
Dievui.

Jūs mūsų broleliai, gyvenan
ti šiaurės Amerikoje, mažai ką 
žinote apie mus, Pietų Ameri
koje, Argentinos republikoje, 
kur mus likimas nuvarė. Jeigu 
jūsų valdžia būtų leidusi murfis 
atkeliauti, tai mes būtumėm su 
jumis sykiu — šiaurės Ameri
koje.

Pietų Amerikos lietuviai ne
gali pasigirti savo bendru dar
bu del tėvynės, nes gyvena ga
na vargingai, palyginime su ju
mis. Mes čionai dirbame po 12 
ir 14 valandų dienoje, ir vos 
šiaip taip mintame. Apie tūk
stančius mes čion nė nesapnuo
jame, kaip kad daugelis iš jūsų 
turite.

1914 metuose lietuvių čionais 
buvo apie 2,000. Prasidėjus ka
rei sustojo ir atkeliavimas iki įgalėtų 
1923 metų. Paprastai lietuviai 
čionai gyvena tiktai laikinai, ir 
kurie tiktai gali, tai keliauja 
kitur visur, ir mūsų pulkas su
mažėjo ant pusės. Nuo 1923 m. 
bus naujai atkeliavusių apie 
1000 vyrų ir merginų.

Lietuviai kaipo ne amatninkai 
dirba visokius darbus, kur kas 
juos pasamdo. Daugiausiai lie
tuvių dirba gyvulių skerdyklose 
Swift ir Armour Ko., kaip Chi- 
cagos stok-jarduose; kiti dirba 
alaus bravoruose, kiti geležies 
dirbtuvėse. Naujai atkeliavę pa
prastai eina dirbti ant skvadry- 
žiaus (?) arba ūkių, kuris yra 
jau paskutinis darbas ir visuo
met gaunamas, kur dirbama vos 
už prastą po 2 pesu 50ct. ($1 
už 8 vai.). Lijant nėra darbo ir 
gulima. Amatninkai uždirba dau 
giau sulyg savo amato nuo 4

pesos,40 centimų iki 10 pesų i 
8 valandas, bet to'kių yra mažai.

Mes turime ir 10 pirklių. Pen
ki laiko smukles — tikrai lietu- 
yiškas-žydiškas; trys laiko krau 
tuves ir du agentūras.

Ūkininkų yra apie 15; vieni 
tiktai gyvulius augina mėsai; ki 
ti kviečius pyragams ;k i ti dobi
lus karvėms, ir bulves žmonėms 
valgyti, žemės kainos yra viso
kios sulyg vietų ir gerumo. Prie 
miestų arčiaus yra ir gana bran 
gios. Taip lotas nuo 200 metrų 
keturkampjių gryčiai statyti 
kainuoja 4,000 pesų (83200).

Laike karės visai neliko lie
tuvaičių merginų — visos ište
kėjo. Dabar vėl jų yra pakak
tinai ; daugelis apsivedė, o neve- 
dusios laukia tos dienos, kurioje 

apsivesti. Prie menkų
uždarbių vyrai bijosi apsivesti; 
sako, vienas vos išmintu, o kaip 
išmaitinsiu bobą. Kiek žinoma, 
tai apie 6 lietuviai yra apsivedę 
su svetimtautėmis.

Blaivybė tai bus lygi su jūsų 
“blaivybe.” Didesnė pusė lietu
vių rodosi degtine tik ir minta, 
ir viskas gerai. Apie laikraščius 
ir knygas niekam nerūpi.

Beje, Urugvajaus respubliko
je tarpe Argentinos ir Brazili
jos, prie Atlantiko vandenyno

MERGINOS ir MOTERS 
Būkit Gražios

CONSTiPMlON

yra apie 300 lietuvių.
Buvo trys ir Trockio prana

šai, kurie sayaimi iškeliavo , į 
Belzebubo rojų.

— Sandara.

Vedęs Kunigas Pabėgo 
Amerikon

Vilniaus Aušros vartų kamen- 
derius kunigas Dekenavičius, 
perbėgęs Lietuvon ir pasisavi
nęs svetimą pavardę, paėmė 
Kauno įgulos bažnyčioje šliū- 
bą ir gyveno su žmona Gintau
to pavarde.

Sužinojusios apie tai Vilniaus 
Aušros vartų davatkos pakėlė 
triukšmą ir pranešė apie tai 
Vyskupui. Tuo laiku- kunigo žmo 
na mirė, triukšmas nurimo ir 
vyskupas kun. Dekenavičių pa
skyrė Rietavan kamendorium, 
kur gerai pasižymėjo kaipo “kri 
cščionių’’ šulas ir veikėjas.

Pernai šis pilietis, ne visai ge
rai jausdamasis Rietave, pabėgo 
Amerikon. Dabar tas ypač 
gerai Rietaviečiams žinomas ku 
nigas gyvena Amerikoj Mon- 
trealio mieste (Kanadoj) ir ei
na kunigo pareigas.

Trumpa, bet drūta jo gyvavi
mo istorija tik dabar iškyla aik 
štėn, o kiek tokių yra, kurių ne- . 
iškyla?! — Lietuvos žinios.

DR.HUMPHREYS' 
ft

For Grip, Influenza J

EKaaaasKxg^&sffi^^

and
and

to 
no-

Contains no
Buy from your druggist 

25c and 50c the box

Torr all stomach 
intestinal troubles 
disturbances due 
teething, there is
thing better than p. 
safe Infants’ and 
Children’s Laxative.

Mrs. Winslows
Syrup

Uso BEECHAM’S PILLS
for the relief of Con
stipation, Biliousness, 

Sick Headache and for
moving the

Helps clear
Babies 
Love

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštį-litoratūrų ir Lietuvių 
Tautų! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vijotoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešas 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada7 rėmsit leituviš- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes , ir cigarai 
labai gori, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydborniant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, -- 
po vardu rankoms padarytų

Adresas:

J.

131

Bowels.

the skin

Calomel

BEECHAM’S 
■ PILLS’® i.

Jei jūs norite atrodyti ti
krai gražios vestuvėse, ba
liuose ir del paveikslų, 
Matykite Miss Bennett 

visokiu stylium plaukus 
pa rėdo, ar apkerpa, ir dai
liai garbiniuoja, taipgi vi
saip veidų ir odų padailina

M. F. BENNETT
415 Trades Bank Bldg.' 

Wyoming Av., Scranton, Pa.

COLDS
At the first sign of a Cold 

take Dr. Humphreys “77”. • 
Drive the Cold out of your ; 
system — It is also wonder
ful for the Grip. “77” has 
been used for 30 years. Get 
Get ”77” today.

At all Druggists 30 cents. « 
HUMPHREYS’HOMED. MEDICINE CO.

156 William Street. New York

NAMAI — MAŽOS ŪKĖS

Vienos arba dviejų šeimynų namai ir 5,000 kv. pėdų žemes del dar
žovių ir vištų, galite tuojaus būti savininku. Irgi po išsirinkimo suu 
namo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokate rendų. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
vekariai, krautuvės ir visokių dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau
čių dirbtuvės į kurių reikalaujama 50 šeimynų del nuolatinio darbo. 
Oras sveikas, apielinkė labai graži. Pasinaudokit šia proga, atvažiuokite 
greit, arba rašykit laiškų del platesnių informacijų. Lincoln Company 
Builders, 206 Broadway, Room 244, New York City, N. Y. Nuo 9 vai. 

. ryto iki G vai. vak. Nedėliomis iki 1 valandai. (30
!
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DIDELE PERMAINA PO 10 METU PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

i

Kuriems tik ko

reikalinga |

vnravu

i
kreipkitės

198-200

s

!
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Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Temyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pnčtų išsiunčiam Ci
garus visur po Amerikų į ki

tus miestus liotnviSkiems biznie
riams.

and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuve 
DIVISION AVENUE 

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

Cigarai labai geri, verta pa
remi teisingų pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
liuesam laike ir vakarais, kurie 
netingi.

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TABFB DBIQQS IB BBDTOBD AVENTTEB.

Prlstatom j vistu Now Yorko ir Brooklyno apylinkes Dykai ir Baugiai

4
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Kazys Raklevičius, 
E. Main St., Plymouth, Pa. 
Šerus Antanas Krupavičius 
W. Market St., Scranton,

eių pasižiūrėjimui nesiuntinėja- 
me, nes mes jų neturime: ku
riuos NN gauname, tie eina 
mūsų archyvam Apie pašalpą 
— dalbosim, — jei turėsim.

NAUJI “VIENYBĖS”
ŠĖR1NINKAI

Jurgis Vaišnis,, 68 
Wilkes Barre, Pa.

serus Victcr Kamarauskas
179 Slocum St., Edwardsville,

a.
10 šėrus

227

čiai užsirašė apsilankant toje 
apylinkėje “Vienybės” darbuo
tojams: A. Mikalauskui, J. M. 
Danieliui ir P. Jankui.

Collinsville, III.: Ch. Pctrat, 
Wm. Thamas, J. A. Brazis, P. 
Pranaitis, J. Chapnas, S. Ro
čium, Tony Budivill, II. Der- 
velis, M. Rudis, J. Vankevičius, 
M .Petraitis. J. Šimkus, J. Skin- 
kat, Chas. Aidukonis, W. 
linski, M. Pikoraitienė, J. 
matas, Wm. Raudon

Užrašė Lietuvon: Henry
ven — Augustai Kynienei, Su
dargu pasta.

Edwardsville, Ill.: S. Temik.
Iš šitų dviejų vietų užsirašė 

skaitytojai per “Vienybės” Įga
liotinį, pil. A. B. Stankų.

Ja-
Pa-

Ke-

V N B K

diennraščiu, gvildenk lietuvių 
kalbą. Tegul Tave skaitys lie
tuviai
Brazilijoj, Neprigulmingoje Lie
tuvoje ir visame pasauly, kur 
tik lietuvių yra!

Andrius Žiugžda, 
Newark, N. J.

Amerikoje, Afrikoj,

A. B. STANKUS 
(% “Vienybės” Įgaliotinis

šėrus Ant. Rachynskaš, 
Brick Av., Scranton, Pa. 
šėrų Motiejus Kudirka,

REDA KCIJOS ATSAKYMAI
K. Miliūnaičiui:

mų apie busimuosius rengimus 
negalime dėti korespondencijų 
skyriun, nes “Vienybės” direk- 
toriato nutarta, kad šitokie pra 
nešimai yra biznio reikalai ir 
kaipo tokie, turi būti apmoka
mi. Kai-kada ir pasirodo kores
pondencijose tokie pranešimai, 
'bet tegul žino skaitytojai, kad 
jie yra biskį primokami — ar 
tai pinigais, ar tai parinkimu 
naujų skaitytojų,

P. Kriukeliui: — Raštus ga
vome. Ačiū. “Vienybės” Metras 
tis šįmet neišeis, kaip, tas jau 
buvo paskelbta.

Pabudęs Vaidyla: — Tamstos 
pusė raštelių nusimeta šalin, 
nes rašote ant abiejų lakšto pu 
siu. Taip nedarykit.

V. Mickui: — Kitų laikraš-

Praneši-

1757
10

132 W: Market St., Scranton, 
Pa.

šitie visi tautiečiai užsirašė 
šėrus, apsilankant toje apylinkė 
je “Vienybiečiams:” A. Mika
lauskui, J. M. Danieliui ir 
Jaukui.

Gerbiamoji Redakcija: —
Skubinu prisiųsti $4.00, kad 

nesu sta bdy tumėt laikraščio, ku
rį aš labai myliu skaityti. Ge
riausiai man patinka laikrašti's 
“Vienybė.” A. Jasaitis, 
Jersey City, N. J.

P.

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI 

; W kės Barre, iPa.: Jonas 
Liaukos, Vincas Misiūnas, Ane
lė Norkūniukė, Juozas Ramoš- 
kevičius, Pet. Vabaliūnas.

Plymouth, Pa.: — Kazys Ra
klevičius.

Pittston, Pa.: Leo Sheporai- 
tis, Kastantas Samuolis, Jonas 
Klimavičius, Juozas Tilinskas.

Scranton, Pa.: David Alpert, 
Antanas Krupavičius, Ant. Ra- 
chynskas.

Visi augščiau minėti tautie-

AUKOS VIENYBĖS BENDRA
DARBIU MOKSLEIVIU 

FONDAN
Brooklyn, N. Y. nuo TMD. 3- 

čios kuopos vakarėlio priėmi
mui Dr. M. J. Viniko — $5.00

Buvo (žr. “Vienybės” nr. 22) 
— $133.08.

Viso---------------------$138.08

•SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gerbiamieji: —

Gavęs pranešimą apie užsibai 
girną prenumeratos, su džiaug
smu siunčiu $4.00 atnaujini- 

f

mui. Vis skaitysiu ir kitus ra
ginsiu, nes skaitymas “Vieny
bės” gaivina žmogų protiškai ir 
tautos dvasėje; žmogus patam
pi tikru Tėvynės sūnum. Gy
vuok “Vienybė” per amžius ir 
skelb teisybę! Kelk lietuvių 
tautą iš ištautėjimo, patapk

Gehb. “Vienybė:” —
Su šiuo siunčiu $4.00 prenu

meratai už 1925 ir persiprašau, 
kad suvėlinau atnaujinti savo 
numylėtą laikrašti. Aš skaitau 
kelis lygiai laikraščius, bet ge
riausiai myliu “Vienybę” ir ne
manau su ja skirtis, kolei tik 
man leis aplinkybės. Linke j u pa 
sisekimo ir kuogreičiausiai tapti 
dienraščiu. Juozas Katilius, 
Plymouth, Pa.

dį kas rytas ir vakaras tyra
me oro, nes tas pagelbės išva
lyti kraują nuo visokių nuo
dų ir labai sutvirtins kūną.

4. Dėvėk tiktai užtektinai dra 
biržių, kad palaikius kūną šil
tu, ir niekuomet nereikia atšal
dyti kūną taip, kad drebulys 
krečia. Užtektinas ir normalis 
kūne išvėdinimas, vienok, yra 
reikalinga, kad palaikius jį 
sveiki?.

Neereikia nešioti labai užver
žtų diržų, peš tuo kraujo te
kėjimą kūne suspaudžia. Bet 
niekas taip neatims kūno jėgos 
kaip jo užšaldymas.

5. Reikia vengti darbo arba 
žaislo kuris atima spėką. Daž-

*• *

(Sveikatos reikalu)
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BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue
near 150th Street. Bronx
BROOKLYN. N. Y.
570 Atlantic Avenue
netoli 4th Avenue
2 Sumner Avenue
netoli Broadway

NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street
netoli Duane Street
434 West 42nd Street
netoli 9-tos Avenue.
1427 Third Avenue
netoli 80th Street
61 East 125th Street
netoli Madison Avenue

LONG ISLAND CITY. N. Y.
41 Jackson Avenue
netoli 4th Street
JERSEY CITY, N. J.
350 Grove Street

584 Summit Avenue
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nekalbant apie gera pieną.

k <

Stiklo už LeibeliusDYKAI Šie Puikūs Daiktai Spausto

Magnolia ir Star Pieno
Sutaupote darbo ir pinigu vartodami sias rūšis kondensuoto pie
no kur reikia cukraus ir pieno virsmui ar prie stalo. Jie visur 
priduoda riebumą ir skanumą. Ir ekonomiški, kadangi negenda
h' nereikia jiems ledo. Visados patogu laikyti po ranka pora blė
simu virtuvėje, kad reikale tuoj būtų.

Jūs gaunate brangias dovanas uz leibehu
Viršuje matysite paveikslą keleto kavalku puikiu spausto stiklo daiktu,
kurie duodami už kihchus blėsimi!. Jie nadahin jūsų namus. Galite gau
ti vieną po kitam, laikas nuo laiko. Daiktus gausite tik iš mūsų premijų
krautuvių, rastu nesiunčiame. šiandien pradekite leibchus taupvti ir nes-

i arčiausią premijų krautuve.

PR EM IJ Ų K RA UT U VĖS

netoli Newark Avenue

netoli Newark Avenue

“VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

❖❖ ❖4*
❖❖

niausiai liga apima tuos, ku
rie kenčia nuo fizinio ar nervi
nio nusilpnėjimo. Bet svarbiau
sia už visus tai rūpestis, kuri 
greičiausia veda prie kūno svei
katos bankrūto.

6. Jei jautiesi, kad esi auka 
kokios nors ligos, nustok valgęs 
visai. Gerk daug vandens, atsi-

gulk, užsiklok šiltai ir ilsėkis. 
Duok gamtai progos sugrąžintu 
sau normalę sveikatą. Tiktai 
stclbina, kiek nesveikumo mėne
sių ir metų būtų galima išveng
ti, jei karts nuo karti, ligai už
ėjus, būtų pašvęsta ’pusė dienos 
ar dauginus poilsiui.

F. L. I. S.

pagarsėjusius 
(Miltelius nuo 
75 centus už

ORBAN’S COLD 
finlCio), jokių Balčių 
taksą apsiginkluok

Kas yražniogaus amžinas priedas? — Baltis. 
Jis netik sunkiausias ligas Įvaro, bot ir į gra
bų paguldo. Bot tie, kurio vartoja po plačią 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo, ūž
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (26 centai už skry
nutę) yrą kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Tlomeopatiškų ir kitokių 
vaistų tegalima gsuti gerų pas —

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 
Telephone Greenpoint 1411

Šiuo metų sezonu kasmet 
ga laibai daug žmonių, kurie tu
ri slogas, gripą, difteriją ir plan 
čių uždegimą, o kartais tai net 
ir džiovą. Aplinkybės, kurios ve 
da prie ligų daugumos, kurių 
pradžia dažniausiai yra slogos, 
yra šios: 1) Staigi oro atmai
na; (2) Perdaug prišildyti kam 
bariai, ypač tokie kurie yra šil
domi šiltu garu; (3) Perdidelis 
susikimšimas, prastas išvėdini
mas dirbtuvėse, gatvekariuose, 
ir net namuose kurie randasi 
vargingose miesto dalyse; (4) 
Persivalgymas sunkiais valgiais 
ir ncu'žtektinas mankštinimas; 
(5) Tinkamo apsirengimo sto
ka, taip kad kūnas esti atšaldo
mas; (6) Neatsargumas iš pu
sės tų, kurie prižiūri ligonius, 
prileidžiant kitiems užsikrėsti 
ta pačia liga. — -

Bet ką padarius,, kad būti svei 
kais, išvengti slogų ir kitų už
krečiamų ligų? Ir ką padarius 
atgauti sveikatą jos netekus? 
čia keletas patarimų kaip svei
kais būti: ■ ■

1. Valgyk mažai ir maistin
gus valgius. Valgant riebius ir 
sunkius valgius, arba jų per
daug pripildo sistemą visokiais 
nuodais, ir kūną padaro gera 
dirva ligos perams plėtotis.

2. Nebijok gerti daug van
dens — nuo šešių iki dvylikos 
stiklų kasdien. Vanduo reikalin 
gas, kad išplovus nuodus, ku
rie kūne užsilieka. Kitaip šie 
nuodai vis daugintus, kas ken
ktų sveikatai, sumažintų vei
kiančias pajėgas, ir labai įerzin
tų.

3. Vaikščiok nors pusvalan-

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat_ 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se. ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del neina- 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
■30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro- 
jauką.

Žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas i dvi formatas šaknų: 
Cielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakeli. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakeli. Rašykit kokių reikalau
jat.

Del raumatiškų skausmų, nerviš
kai vos skausmo, raumuo skaus

mu ir pailsimo, del skausmų į šo
nus. krūtinėj ir i pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mu, del augščiau minėtu reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
niką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už. 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Co.

Plymouth, Penn.
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“Garsas” Keptuvo. Siunčia-į 
duona ir i kitus miestus. l

V/. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS

(Sa v i ninkai)

209 Bedford Avc.,
Tel. G’p’t. 2876

i i i i » r
| Brooklyn, N. Y.

Pilnai Prirengtas
Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj bo išėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augš.

t 
♦ 
♦
• 
t 
t

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

RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00
Nuo susiorganlzavimo iki šiam laikui išmoksta $218,589.80

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15

O WSX

Valet Auto-Strop Razor
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Balto, žalio ir Raudono 14kt. 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tek 595 Greenpoint.

279

8-10

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

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

Tol. 4428 Groenpoint.

8
1
6

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nuo
nuo

Nedoliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Del platesnių informacijų kreipkitės iiuo adresu:

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

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.oo l savaltf,

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

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

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

__ turimo įvairių namų ir biznių par- 
~~~ davimui su mažu įnešimu ri ant 

lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.

iĮi Kas per mus kreipiasi, visada gali
pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu knr kitur.

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, sveikatą i rgyvastį, 
taippąt 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

B r--'-?*:-
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VIENYBĖ
t

VASARIO (FEB.) 25 D., 1925

3
**VIenyMi’* Adreiai: 193-197 Grand itreet, Brooklyn, N. Y., Telefonu: 1417 Greenpolnt
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Ateina “Vienybes”
Metines Iškilmes

vėjų 54 skyriaus mitingą, tar
pe siuvėjų vaikščioja dar sekan
ti anekdotai.

Tūla bobelė komunistė, ma
tomai jau iš namų buvo prisi
rengusi prie “revoliucijos”, nes 
kuomet komunistai pradėjo mu 
šti detektivus ir šiaip žmones, 
tai ši bobelė pradėjo daužyti su

Mūsų miestas didelis ir lietu
vių nemažas skaičius, todėl 
daug ir visokių pramogų. Jau 
praleidom gražių vakarėlių, vi
sokiais vardais, kaip va: TMD. 
3-čios kuopos vakarėlis, LMGD. 
apvaikščiojimas 7-ių metų Lie
tuvos neprigulmybės, ir tt.

Dabar jau artinasi “Vieny
bės” Bendrovės didelis šėrinin- 
kų seimas Kovo 7 d., o po sei
mui ant rytojaus vakarienė, 
Knapp Mansion svetainėje, Ko
vo 8 d.

Taigi reikėtų susidomėti vi
siems, kurie yra “Vienybės” šė- 
rininkais, rėmėjais ir draugais, 
kad dalyvavus toje vakarienėje, 
šerininkai gi turėtų visi susi
rinkti 7-tą Kovo, 10 vai. išryto 
ir išklausyti visų direktorių ir 
vedėjų apyskaitų, ir išgirsti, 
kaip verčiasi mūsų garbinga ap- 
švietos įstaiga, iš kurios spin- 

• di apšvieta, kaip saules spindu 
liai, kožnam lietuviui, kuris tik 
dori būti prakilnesniu.

Taigi, gerbiamieji šerininkai 
ir gerbiamosios šėrininkčs, tuo 
domėkitės ir dalyvaukit, kaip sa 
kiau, išklausyt mūsų visų Ben
drovės biznio stovį ir su ener
gija vėl stokim prie darbo, kad 
mūsų “Vienybė” jau eitų kas
dieną. Jei mes suprasim savo 
užduotį ir nelauksim, kad kas Į kuriuos apačioje pasigavo ko- 
kitas tai padarytų, o darysim munistai mušeikos ir pradėjo 
patys, tai mes turėsim “Vieny
bę” dieniniu.

Brooklyno lietuviai biznieriai 
jau parodė savo spėką per 
“Steak Party” Vakariene, iš- 
pirkdami tūkstančius šėrų; ir 
tas jiems nebuvo sunku, o jų 
Vardas praskambėjo po visą pa
saulį tarp lietuvių; kas skaitė, 
tas džiaugės, kad lietuviai Ame 
rikoje dar tebėra patriotai ir 
supranta kur jie stovi.

Taigi mes, šerininkai, turim 
viltį, kad ir visi geri lietuviai 
ateis pas mus 8 Kovo j vakarie
nę, kurią garbus “Vienybės” 
direktoriatas rengia ir deda' 
visas pastangas, kad gerai pa
vyktų. šėrininkas.

Lietuviai Vedasi

Jonas Kuodis, 12 Coal St. su 
Petronėle Murauskiute, 1128 
Crescent St.

Atbalsiai nuo Komunistų
Buvusios “Revoliucijos”

lenkelį ir su juo dėžutę su 7 
overkočiais. Vagilius buvo areš
tuotas ir padėtas po $7,500 už
stato.

Šitoje šapoje senai pradėjo 
prapuldinėti overkočiai.1 Buvo 
manoma, kad tarpe dahbininkų 
yra neteisingų žmonių, ir dali
ninkai net susibardavo del šito.

savo maišeliu per galvas, kam1 Dabar paaiškėjo, kad vagilius 
papuola. Jos maišely užčiupta buvo įpratęs pietų laiku 
įsidėta geležies šmotas — tai 
buvusi

Kita bobelė, prasidėjus 
cai” ir vienam svetainės speše- 
liui griebus už pakarpos Bui
vydą, ši bobelė pribėgusi prie 
spešelio ir spardžiusi jam į.... 
labai pavojingą' vietą...

Komunistai buvę prie “ 
liucijos 
ro užsiprašė žydus ir italus ko- Kryžiažodininkų Lyga, 
munistus, kurie tą dieną irgi dienomis ši lyga Newarke, Ro- 
sukėlė muštynes savo mitinge.1 bert Treat hotely, turėjo savo 
Tie komunistai buvę įprašyti se pirmą metinę konvenciją, ku
kamai: “Jus būkite apačioje' rįoje dalyvavo apie 200 dele- 
prie svetainės durų, ir kai mes'gatų iš daugelio valstijų, 
pradėsim pilti kaili ir mėtyti 
laukan savo priešus, tai žino-'buvo labai susirūpinusi atrasti 
kit, kas reikia daryti”, šie at-(septynių

muterkė”.
ge-

duris overkočius iš krūvos 
traukioti.

Kryžiažodes Mylėtojų 
Konvencija Newarke

pro 
iš-

Nespėjo Amerikoje pasirody
ti kryžiažodes minklių (cross-

salėje, įvyko didžiulis mitingas 
Filipinų Draugijos, kuri veda 
kovą pasiliuosavimui iš po A- 
merikos globos. Kalbėjo keletas 
ir augštų amerikonų, kurie ra
gina valdžią atisižadėti nuo Fi
lipinų salų.

— Prieš religiją mokyklose. 
New Yorko “Public Education 
Association” paskelbė naują 
protestą prieš ketinimą mokyk
lose įvesti platesnį mokinimą re 
ligijos mokslo katalikų, protes- 
tonų ir žydų dvasiškiams, ši 
draugija sako, kad tuomi bus 
įvesta įvairių sektų 
vaidai mokyklose ir 
mokslą.

— Svetimšaliai 
Carnegie Institute of 
gy” pasirodo esąs garsus sveti
mų valstijų ir šalių studentais. 
Registracijos lakštas rodo, kad 
šitam institute yra studentų iš 
42 valstijų Amerikos ir iš šių 
svetimų kraštų: Meksikos — 3, 
Rumanijos — 2, Indijos, Kini
jos, Holandijos ir Filipinų —

religiniai 
sugaišins

studentai.
Technolo-

revo- words puzzles) pakvaiša, kaip P° !•
prisiruošę. Jie išvaka- jau susiorganizavo Tautinė

Šiomis

sakę — “šiuri” ir atėję apie 
30 komunistų mušeikų. Kaip 
tik viršuj lietuviai komunistai 
sukėlė muštynes, šitie mušei
kos laukė apačioje, kada jau 
pradės mėtyti laukan “prie
šus”. Ant nelaimės, policija pra 
dėjo mėtyti pačius komunistus,

savo draugus pliekti. Taip kele
tui mūsų komunistų išpylę kai
lį žydai ir italai komunistai, iki 
paaiškėjo, kad padarė baisią 
klaidą. Atlikę “narsų” darbą, 
komunistai mušeikos pabėgę 
salės. Juokdarys.

Sugavo Lenką Vagiant 
iš Unguraičio šapus

iš

Atkočaičio 
St.) vieni 
ant pietų, 
valgė už-vietos, 

sykiu pasigirdo—
parvirto suolelis 
Tuo jaus pastebė-

Pereitą penktadienį, kuomet 
S. Unguraičio ir P. 
šapoje (197 Grand 
siuvėjai buvo išėję 
'kiti likę ant 
(kandžius, su 
kabarkšt! ‘ir 
ties durimis,
ta, kad vagis pro duris neša iš 
krūvos pasiūtus overkočius. Ki
lus triukšmui ir atbėgus poli
cijai, vagis buvo vejamas iki 
mokyklos North pusėje ties Į 
Driggs Ave. čionai vagis įsi- Į 
prašė mokyklon, būk jį “vejąsis 

Mokytoja jį įsileido 
vidaus. Tuom-

plėšikai”, 
ir užsirakino iš 
tarpu detektivai atėjo prie mo
kyklos, pasirodė ženklus ir ta-Nuo Vasario 19 d. komunistų 

sukeltųjų muštynių Amalga- po įleisti. Čionai mokyklos skle- 
meitų salėje, per lietuvių siu-’pe jie rado susirietusį jauną

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

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

Vakarienes Rengimo Komisija.

r
SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Surgeon Dantistai SPECIALISTAS

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

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

(Nepaklyskite po kitu numeriu)
Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAI!

Per tris dienas konvencija

vadinasi 
antelopa, 
vandenų.

raidžių žodį, kuriuomi 
tūlos veislės žvėrelis 
paeinantis iš Ugandos

Jaunavedžiai Patruko 
Vestis Prieš Gavėnią

Šį antradienį, Vasario 24 
buvo užgavėnios. Vedybų lais- 
nių biurai, visuose penkiuose 
New Yorko priemiesčiuose, pra 
nešė laikraščiams, kad visą sa
vaitę prieš užgavėnias būriais 
spaudėsi jaunavedžiai imti lais- 
nius.

Pačiose Užgavėnėse atvyko! 
laivu “Cameronia” šešiolika 
.merginų iš Škotijos ir radę su
kalbėtus vaikinus belaukiant, 
tiesiai bėgo į laisnių biurus.

Kodėl Washingtono
Statuva Apkalta

d.,

Ant Williams'burgo pleciaus 
stovi puiki Washingtono statu
va, kuri per visą pereitą vasa
rą buvo apkalta lentomis, kad 
nė statuvos nebesimato. Dau
gelis nežinojo, kame dalykas. 
Tik dabar paaiškėjo, kad kokis 
tenai bankininkas iš Vakarinių 
valstijų, dalyvaudamas demo
kratų konvencijoje, labai šita 
statu va pasigrožėjęs ir panorė
jęs tokio modelio statuvą savo 
mieste pastatyti. Todėl gavęs 
miesto leidimą padaryti nuo ši
tos statuvos pleisterio modelį, 
kuris ir esąs dabar daromas. 
Kad publika šito darbo nema
tytų, visa statuva apkalta len
tų trio’bėsiu.

Po Miestą Pasidairius

— Rašo iš Floridos. Senas 
Brooklynietis, “Vienybės” drau 
gas ir šėrininkas, dabar gyve
nąs Baltimore, Md. — Franas 
Ginkus, rašo sveikinimus su 
savo žmona Onute iš Miami, 
Florida, kur esą išvažiavę ato
stogoms 4-ioms savaitėms.

— Washingtono gimtadienis, 
pereitą sekmadienį, atnešė la
bai gražią vasarišką dieną; ta 
šventė, del nedėldienio, buvo 
perkelta ant rytojaus, kuri ta
po iškilmingai apvaikštinėta. 
Tik tą dieną vėl atsikartojo 
storos miglos, kaip aną savaitę.

— Atvežš iš Anglijos akme
ni. Vyskupas, valdonas garsios 
protestonų katedros St. John 

'Divine (kurios užbaigimui da
bar renka $15,000,000 aukų), 
paskelbė, jogei būsiąs išluptas 
akmuo iš Canterbury (Anglijo
je) katedros ir atvežtas 
Yorkan, kur ir įmūrys 
giamos katedros sienon.

— Filipinų mitingas, 
tą sekmedieni, Cooper

New 
jį bai-

Praei-
Union

— Per dešimtį valandų gy
ventojai Long Island City (an
tro wardo), Corona, Elmhurst, 
Woodside ir Winfield negavo 
vandens, kadangi buvo permai
noma kanalai, kuriais vanduo 
teka.

i 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 
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- 
aukite laiškais, o aš mielai su

keiksiu 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 Setauket. čia pribuvę 
man patelefonuokite, o aš pri
būsiu

pažiūrėkite

nes tinka- 
nestovi.

ant stoties jus pasitikti.

A. M. AUGUNAS
Real Estate

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

DABAR LAIKAS

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 biznių, 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
nės, 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. Aštuoniu kambariu mūri
nis namas prie pat automobilių 
kelio (galima daryt krautuvę). 
Mūro garadžiųs, 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 
Ronkonkoma ežero ir prie “Mo
tor Parkway” su įvairiais tro
besiais ir padargais. Parsiduoda 
už $4,500.

6. Didelis 12 kambariu na
mas ant kryžkelio kur tūkstan
čiai automobilių pereina kasdie
ną prie gerų maudynių. Dabar

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.

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

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

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

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

įvairūs Pardavimai
Parsiduoda Namas, šešių šeimynų 

Brooklyno. 5 kambarių kiekvienai, jei
gu $1,900. Pigu už $11,000. 1338 Bush- I 
wick Ave. (25

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlčs del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

f

»

Su

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydė

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

LIETUVIŠKA AKUSERKA

Parsiduoda automobilis septynių (7) 
pasnžierių, 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

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

I STORAS ISSIRANDAVOJA
Per daugelį metų buvo kostumoriš- 

kas kriaučius ir šis Storas gerai iš
dirbtas šiam bizniui. Gera proga ge
ram kostumeriškam kriaučių! padaryti 
geras biznis. Renda nebrangi. Vieta 

j lietuviais apgyventa. Atsišaukit pas 
savininkų. Jurgis Svctulis, 200 North 
2nd St., Harrison, N. J. (25)

Tel. Greenpoint 7831
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 bargcnas.K. Sloksnaitis 
R. F. D. No. 1, Willkill, N. Y.

MAUKUS FOTOGRAFAS

Parsiduoda grosernč ir delikatesen 
Biznis gerai išdirbtas ir yra gera 
vieta del sugabaus žmogaus. Priežas
tis pardavimo važiavimas Lietuvon. — 
459 Reap Str., Brooklyn, N. Y. (28

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
t us, nahašninkus, 
Mokini y grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus.
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —•

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

Brooklyn, N. Y.

NOTARIJUS 
(Rijintu) 

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

Kokie tik legališki poperiai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — .čia yra padaroma: 
Daviernaitji, pirkimo biloi, liu
dijimai, certifikatai, vekaeliai 

ir tt.

j

Marijona Tamklenė
S^prio pnlagų ant pareikalavimo 
jOtdicną ar naktį, taipgi ir nedčl- 
^►dieniais. Darbą atlieka atsakan- 
^^čiai už prieinamą kainą

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

:Yt

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.

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

t»
♦
» 
i

Tol. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas) 
H

Vistnvfims, Vakarienėms 
Bankletams ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra —
BEDFORD AVENUE 

kamp. Rosa St. Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Pianai ir playeriai, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiamo iki žemiausių 
kainų už cash ir ant len 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidoi 
Lietuviškų Rolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų( to'*1

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

Reikalingas pusininkas ir pagelbi- 
įlinkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

— Petrai, kur taip skubi
niesi? /

— Einu pas Juozą Aba
zo riti.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

«0 Wall St., Now York.
Tel. Hanover 6560

Telephone Triangle 1450
F o t o g

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

Kreipkitės adresu:žino
f

STOKE8
O. Brooklyn, N

JONAS
173 Bridge St.,

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:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street 
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

RESTAURANTS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS Ir ANTANAS RIBOKAS i

(Savininkai)

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintu! Ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasireudavoti svetainą susirinki’ 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

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

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