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MIRTIS VOKIETIJOS PREZIDENTO
EBERTO SUKELIA LABAI DIDELI 

NERAMUMĄ PAS SANJUNGIEČIUS

Naujausi telegramai
Berlin. Apgailavimas mir| London. Anglai, mirus 

ties prezidento Eberto su- Ebertui, bijo monarkistų 
puolė su diena, skirta pami- ‘ valdžios Vokietijoj ir daro 
nėjimui trijų milionų kare planus sudaryti apsigynimo 
žuvusių Vokietijos kareivių, j bloką, kurin_ įeitų Anglija, 
Visur skambina varpai ir 
laikoma gėdulio pamaldos.

—o—
Monroe, N. J. Plyšus lo

komotyvui čia žuvo vienas 
darbininkas, o du smarkiai 
apdeginti miršta. 

—o-- ;
Paris. Sakoma, vokiečiai 

pasiūlę francūzams naują 
sutarti, kuri užtikrintų sau 
gumą Francijos rubežių. 

—o—
Washington. Jau pavyko 

vienu sykiu iš vienos vietos 
pasiųsti telegramų paveik- 

didatų siūloma du: Lutheras ir Marksas. Marksas labiau1 šiai į tris miestus: New Yor 
alijantams patinka, nes didesnis demokratas.

Ebertas bus laidojamas su valstybinėmis iškilmėmis.
Vokiečiai stebisi gyvenimu žmogaus, kuris gimęs papras
to darbininko — balnų dirbėjo — šeimoje, pasimirė vie
toje, kurią laike užėmę garsus vokiečių kaizeriai.

Jie Bijo, Kad Vokietijos Galva Neliktu Koks 
Monarkistas, Arba Nėt Kaizerio Gimi
naitis.

PROFESORIAI SURADO ŽEMĖS PLYŠĮ, 
KURIS SUKĖLĖ ŽEMĖS DREBEJIMĄ 
NAUJOJE ANGLIJOJE.

BERLIN, Kovo 1. — Mirtis pirmojo Vokietijos pre" 
zidento Ebert’o subatoje neramumo Įvare netik vokie
čiams republikonams ir demokratams, bet anglams ir 
francūzams. Mat, Vokietijoje išbujojo monarkistinis ju
dėjimas, ačiū alijantų slėgimo politikai, kurios jie prisi
laikė linkui Vokietijos. Labai gali būti, Vokietijos pilie
čiai išsirinks jei ne Hohenzolernų giminės prezidentą, tai 
žmogų monarkistą. Tas alijantams nebus sveika. Iš kan-

Francija ir Belgija. 
—o—

Niagara Falls, N. Y. Bnt- 
legerių pakišta į prohibici- 
jos vaidininko Presturio au 
tomobilį bomba, plyšdama, 
užmušė jį ir sužeidė jo drau 
ga.

—O—
New York. Gauta žinia, 

kad artistė Nora Bayes, va
žiuodama į Franci,ją laivu 
Leviathan, apsivedė su pen
ktu vyru,. savininku gara- 
džiaus New Yorke.

—o—
Buenos Aires. Iš Brazili

jos gauta žinių, kad plvšn 
valdžios parako sandėlis 
ant salos Caju, ir žuvo aš- 
tuoni vyrai. Apie 600 sužei
stų. Be to yra nežinoma

METAI XXXIX.

(Telephone: 2427 Greenpoint)]

Žinios Iš Lietuvos
Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 

Užpalių valsčiuje apie vidurį 
Sausio mėn. pradėjo daugelis 
vaikui sirgti jedra, skarlatina ir 
kitomis ligomis ir daugelis jau 
mirė. Vidurinės Mokyklos vy
riausybė uždraudė mokiniams, 
esantiems miestuky ant buto, 
lankytis namo, kad neatneštų 
ligos i Užpalių miestuką.

Pabuddęs Vaidyla.

— 049,549 žm. arba 32 nuoš. Iš I Kurkliai, Ukmergės apskr. 
VJirfinL-in ffvvontnin rlnn<riiin_ i IVineii n?Vamnv rvnr> nlaZinisavarankių gyventojų daugiau

sia tenka žemės ūkiui, 'būtent 
1,088,816 žm. arba 78.9 nuoš., 
toliau eina pramonė — 84,863 
žm. arba 6.1 nuoš., transportas 
ir susisiekimas
arba 0.9 nuoš. prekyba — 32,- 
422 žm. arba 2.4 nuoš., valsty
bės ir visuomenės darbas —

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 8.4 nuoš. 
šįmet Užpaliuose “gyvena” lik1 
be vienas restoranas, bet užtad 
jau penki monopoliai. Bet žiū
rint taisyklių, neturėtų ir jo 
būti, nes nuo sinagogų stovi tik 
70 metrii 
kiu būdu 
ninkas ?

atstumo. Nežinia, ko- 
leidžia apskrities virsi 

Pabudęs; Vaidvla. t •

Mūsų užkampy gan plačiai gy
vena ir ūžia vietiniai dvarinin
kėliai. Taiso sau įvairiausius ba 
liūs, važinėja viens į kitą, mi
tinguoja, politikuoja, žmonės į- 
vairiai kalba, būk jie turi ry
šių su jų ligi dangaus augšti- 
nama Lenkija. Girdai nuolat, 
kartojasi, kad tūla Slavinskienė, 

44,471 žm., arba 3.2 nuoš. ir' Staskuniškio - dvaro savininkė, 
kitos sritys — 115,512 žm. arba dažnai važiuojanti į Lenkiją į 

savo ten gyvenantį vyrą. Pra- 
Socialiniu atžvilgiu savaran-' eitą rudenį, jai išsirengus va- 

kūs gyventojai skirstomi tokiu žiuoti pas vyrą, vietiniai dvari- 
būdu: šeimyninkų ir adminis-' ninkėliai ir šlėktos dėjo kiekvie- 
tratorių esama 346,245 žm., ar
ba 25.1 nuoš., dirbančių šeimos 
narių — 654,787 žm. arba 47.5 
nuoš., tarnautojų — 44,070 žm. 
arba 3.2 nuoš. ir darbininkų — 
334,030 žm.

13,041 žm

arba 24.2 nuoš.

NEW YORK, Kovo 1. — Amerikos Gamtos Muzė- 
jaus prof. Reed, sekdamas savo seismografo raštais, spė
ja žemės drebėjimo priežastį buvus tam tikrą skilimą že
mės plutoje, kuris randasi 345 mylios nuo New Yorko. 
Tą plyšį surado trys metai atgal prof. Johnson iš Colum
bia universiteto. Vienas plyšio šonas stovįs virš kito 
4,000 pėdų augščio. Matyti, dabar žemesnė pusė dar la
biau įslinko ir sukėlė žemės plutoje bangas, kurios vadi
nama žemės drebėjimu. Tas plyšis vadinamas Fundy 
Fault.

Kanados profesoriai, vienok, sako, kad žemės drebė
jimas galėjęs kilti iš kito senai žinomo plyšio žemės plu
toje, taip vadinamo Logan Fault, kuris randasi apie 
Lawrence upę ir Didžiuosius ežerus.

Kitas profesorius pasakoja, kad Rytinė Amerikos 
dalis kįla augštyn ir kad per 10,000 metų įvyks sausėji
mas garsaus Niagaros vandenpuolio. Vandenai iš Di
džiųjų Ežerų apie Chicagą, kurie dabar liejasi tuo van- 
denpuoliu, turės lietis į pietus, į Mississippi slėnį.

Ika, Chicana ir San Francis-
co. Paveikslų siuntimas vis 
tobulinamas.

—o—
Konstantinopol. Plyšimas

na rako sandėlio Armėnijoj dingo dar 300 žmonių. Dr- 
nžmušes 160 žmonių, sako lis salos nuo smarkumo su- 
žinia čia apturėta

ĮDOMI
Zapyškis,

Zapyškio valsčiaus gyventojai 
labai papratę bylinėtis: mažiau 
šio nesusipratimo nesugeba tar
pusavy išspręsti. Tad bylinėja
si del kiekvieno menkniekio, už-

STATISTIKA 
Kauno apskr.

krito į jūra.

Vietos Kur Buvo Kanadoje Drebėjimas 
Jaučiamas Drebėjimas Buvęs Smarkus

Ottawa. P. ciesoriai skaito že
mės drebėjimą’; Įvykusį vas. 28, 
gana smarkiu. Daugely vietų 
langai buvo sukratyti, durys bil 
dėjo, siūbavo lempos. Viename 
teatre šviesa, kuri metama ant

Siūbuojantis Bokštas 
Sustabdė Pamaldas

Lietuvos Prezidentas
Brantingo Laidotuvėse

New York. Telegramai pra
neša, kad žemės drebėjimas 
buvo jaučiamas šiose vietose: 
Albany, kur žmonės bėgo ant 
gatvių, žiūrėti, kas dedasi; Bu
ffalo, Syracuse, kur i vieną te
atrą net ambulansas tapo pa-'artjstų, pradėjo mėtytis po sa- 
siųstas, nes kas tai suriko būk 
balkonas Įgriuvęs su žmonėmis. 
Conn, valstijoje drebėjimas bu
vo jaučiamas New Havene, kur 
žmonės iš teatrų bėgo lauk, bet 
nuostolių nepadaryta. Namuose 
lempos siūbavo. Hartforde gy-j 
ventojai apartmentinių namų 
bėgo ant gatvių, nes namai ge
rokai siūbavo. Apie Bostoną irgi keletą moterų. Keletas nestip- 
drebėta, bet nuostolių nepada- rjų bakužių miesto pakraščiais 
ryta, lygiai 
Springfielde,

lę, o sėdynės siūbuotų. Išsigan
dę žmonės sustojo, bet artis- 
tė-daininkė, pasakius, kad tai 
paprastas žemės drebėjimas, 
vėl pradėjo dainuoti, ir publika 
nurimo.

Miestas Quebec tapo smar
kiai sukrėstas. Iš vieno teatro 
žmonės, besigrūsdami, sužeidė

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Valsčiaus taryba tikrai “parsi
davė” žydams. Būdami tikroie 
daugumoje, mėgstą degtinę, jie 
nutarė nuo restoranų bei trak
tierių imti mokesnio už metus 
tik 1000 litų. Tik trys atsirado, 
kurie norėjo po 1500 litų. O tuo
tarpu, kai Vyžonų valsčiaus ta- versdami darbais teismo įstai- 
ryba nutarė imti nuo traktierių gas, gaišindami laiką ir išleis- 
po 8,000 litų, nors pas juos yra 
ant vietos ir “bravaras”. To
dėl tenka matyt, kadd vienoje 
vietoje Į tarybą Įėjo žmonės 
blaivūs, o kitoje vietoje gir
tuokliai; kurie už vieną tūkstan
ti “parsidavė” žydams. Kaip te
ko girdėti daugelis užpaliečių 
nepatenkinti tokiu tarybos žing
sniu, ir galima iš anksto tikė
tis, kad ateinančiuose rinkimuo
se vargiai bebus bent vienas 
šios tarybos narys išrinktas. 

Pabudęs Vaidyla.

darni tam reikalui nemažas su
mas pinigų.

Per 1924 metus valsčiaus val
dybos Įregistruota 1596 pakvie
timai taikos teismo,. 139 — apy; 
gardos teismo ir 77 — teismo' 
tardytojų. Darant išvadas iš 
pakvietimų skaičiaus, reikia pa
stebėti, jog per metus teismas 
yra šaukęs 1812 asmenų, pasta
rieji gi sugaišinę 1812 darbo 
dienų! Pritaikius vidutinį die
nos uždarbį 5 litus — vals
čiaus gyventojai tik už laiko su 
gaišinimą turėję 9060 litų nuo
stoli”. neskaitant hvlų vedimo 
ir kitų išlaidų. Palyginus by
linėtoj ų skaičių su valsčiaus gy-

nas po šimtą dolarių aukų “že- 
čypospolitai.” Įdomu, kaip ponia 
Slavinskienė pervažiuoja taip 
budriai saugomus riibežius?

Smulkesnieji “šlėktos 
lenkėję lietuviai irgi savaip lai
ko savąjį “lenkišką toną.” Jie 
laikos nuošaliai lietuvių. Pv., Di 
džiojo kaimo pasiturįs ūkinin
kas — “šlėkta” Kuntrimovi- 
čius vasarą surengė pokylį. Po
kyliu sukvietė visus apylinkės 
lenkus. Baliuje, išskyrus groji
kus visi kalbėjo lenkiškai, nors 
ten buvo du Lietuvos valstybi
nių įstaigų valdininkai.

Iš tolimo Kauno žiūrint į mū
sų kamputį, rodosi mažas pa
kraščio kamputis, bet čia jis sa 
votiškai didelis. Kazys Uosis

su

Syracuse, N. Y. šv. Patriko 
bažnyčios bokštas, po žemės 
drebėjimo, taip silpnas pasiro
dė, kad aiškiai siūbavo, ir kuni
gai, skubotai baigę nedėlines pa 
maldas, paliepė parapijonams 
per užpakalines duris nešdintis 
namo.

Kitas Drebėjimas 
Būsiąs už 60 Metu

Stokgolm. Telegrama Į “New 
York Times”, pranešanti apie 
iškilmingą palaidojimą buvusio 
Švedijos premjero, socialisto 
Brantingo, sako: “Dalyvavo 
Suomijos prezidentas ir prezi
dentai kitų Baltijos valstybių”.

Laidotuvėse dalyvavo 2,000 Į- 
žymių žmonių ir politikierių, ir 
apie 50,000 paprastų žmonelių.

kaip Worcestery, j vjsai subirėjo. Montreale irgi 
žmonės, bėgdami iš teatrų, su-» 
žeidė vienas kitą.

Springfielde, Mass., keletas te-1 
lefono svarbių linijii sutrauky-l 
ta. Providence, R. L irgi jautė 
drebėjimą, bet nuostolių nepa
daryta. Detroite smarkiai dre
bėta. Iš vieno hotelio išbėgo vi
si gyventojai ir buvo pašaukta 
ugniagesiai. CIevelande namai

Afrikoje Dar 
Yra Žmogėdžiy

Washington. Georgetown uni
versiteto profesorius Tondorf, 
sako, kad šis žemės drebėjimas 
gali prilygti prie bile kurio bu
vusio Amerikoje, išskyrus 
1811-13 metus. Kito reikia lau
kti už 55 ar 60 metu.

Beabejonės Uošve
Buvo Kalta

Andreson, Ind. Sunkiai sužei
dęs savo 20 metų žmoną ir 51 
metų uošvę, tūlas Hesingeris, 
21 metų, mirtinai peršovė save. 
Priežastis ginčo buvo šeimyniš
ki nesutikimai.

Paris. Iš francūzų kolonijos
J . Gvinėjos Afrikoje, vietinė poli-siūbavo, bet nuostoliu nepada-1 .. ' v . „ , . . .v _ cija praneša, kad jai pavyko rvta. Philadelphijoi žmones v -... ,, . . . i suimti šesis zmogedzius-kam-kreipesi i policija klausdami, , . . . , ,L : L v , ,, balus, kurie gaudydavo žmones kas darosi. Scrantone dideli na- . . . , ... ... .. . , , , x ir juos valgydavo. Didžiuma tumai siuioavo, bet nuostolių ne

padaryta.
New Yorke nekurtose vietose 

smarkiai drebėjimas jausta. Di
džiuliai namai siūbavę, paveiks
lai, veidrodžiai nuo sienų numė
tyta. Nekurie pasakoja, drebė
jimą taip smarkiai jautę, kad į 
net iš kėdžių išpuolę arba turė
ję laikytis už sunkiųjų rakandų, 
kad neparvirtus.

“VIENYBĖS” SEIMAS KOVO 7 I).
-----0-----

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

Gerdžiai, šakių apskr., Luk
šių valsč.). žmogžūdybė. čionai 
pas eigulį Nominaitį buvo atė
jęs pasiklausti kelio naujai pa-'ventojų skaičiumi (pilnateisių 

2010 ir bendro skaičiaus 3988) 
per 1924 metus 
nuoš. pilnateisių 
bendro gyvento- 
šiuos skaitmenis

skirtas žvalgas. Besivaišinant 
iškilo vaidas, kurio pasekmė bu 
vo ta, kad Nominaičio sūnus nu 
šovė svečią. Eina tardymas. 
Kaltininkas suimtas ir nugaben
tas Į šakių kalėjimą.

Juozas Ūsas

kanibalų yra juodukų kunigai, | c 
vadinami burtininkais. Jie visi

j seni. Viena iš jų buvo sena mo
teris, apie 70 metų. Ji papasa
kojo, kad valgiusi jaunų vaikų 
mėsą, nes tikėjo, kad tuo būdu 
sugrąžins sau jaunystę. Ji dė
kojo teisėjui už pasmerkimą jos 
miriop, nes jaunystė negrįžo, ir 
ji nenorinti gyventi, šeši 
gautieji kanibalai nužudyti 
smo keliu.

pa- 
tei-

pa-
valdžia, I 

toki lai- 
valdišką

i Lenkų Valdžia Steigia 
Laivų Kompaniją

Varža va. Lenkijos
norėdama turėti šiokį 
vyną, įsteigė pusiau
kompaniją su kapitalu dviejų 
milionų dolarių. Bus nupirkta 
keturi laivukai po 1,500 tonų 
Įtalpos ir jie plaukios tarp Gdy- 
nios, Francijos ir Anglijos. Bus 
pirkta ir keturi laivai po 3,000 

Į tonų. Prancūzų kompanija, kuri 
, stato Gdynos uostą, žada darbą 
I baigti 1929 metais.

Maskva. Sovietų valdžia 
velijo jaunuoliams 17 ir pusės 
metų apsivesti su mergaitėmis 
15 ir pusės metų. Bet toki pora 
turi gauti iš gydytojo paliudiji
mą, kad jų sveikata gali pakelti 
ženybinj gyvenimą.

Bulpitt. Ill. šioje apylinkėje 
randasi dvi kasyklos, kurios

Pasvalys, Biržų apskr. — Iš
sikėlė apskrities centras. Iš Pa
svalio miestelio apskrities cen
tras išsikraustė į Biržus. Pa
svaly pakol dar pasiliko Lietu
vos Banko skyrius. Pasvaliečiai 
labai nusiminė. Bet pakol apskri 
ties centras buvo Pasvalyje, tai 
pasvaliečiai ramiai po kepure 
snaudė, jokių pastangų nedėjo, 
kad apskrities centras galėki 
pasilikti Pasvaly; nors buvo bu
tų krizė, bet pasvaliečiai žydai 
statė tik sandėlius prekėms 
krauti, o butų netaisė, nes bijo
jo, kad valdžios įstaigos neuž
imtų. Kuriuose gyveno tarnau
tojai, tai jau iš tarnautojui plė
šė septynias odas — dar pik
čiau negu Kaune, žinoma, da
bar pasvaliečiams gaila, kad iš 
jų nagų paspruko apie penkias
dešimt tarnautojų.

Ignas Lapienis.

LIETUVOS GYVENTOJAI
SOCIALIU ATŽVILGIU

Statistikos žiniomis, Lietuyos 
gyventoju suskirstymas pragy
venimo šaltiniais atrodo taip: 
savarankių gyventoju (turinčių 
nuolatinį uždarbį arba lėšas, jų *1 • H • 1 v* v •

Ežerėnai. — Sausio 8 d. kai 
kurie vietos įstaigų valdininkai 
surengė rusišką vakarą. Vaidin
ta komedija “Prie telefono” ir 
dar šis tas. Vakarėlis davė pel
no nemaža, dėka vietos polici
jos I-os nuovados v-ko žmonai 
Antanauskienei, Ji kelias die
nas švaistės po miesto namus, 
pardavinėdama bilietus šiam va 
karui. Dauguma žmonių pirko, 
nes, priešingai bijojo patekti į 
nemalonę policijai.

Kalbama, kad dauguma vie
tos įstaigų vald., paskatinti šio 
vakaro pasisekimu, bendrai no
rį surengti “machorską” vaka
rą ir lošti “materinskoj” kalboj, 
“snogšibalteiną” (iš kojų tren
kiantį) veikalą Sanino ar Lai
mės raktų erotiniais motyvais. 

| Valio Ežerėnų. valdininkai!

pasirodo, jog 
bylinėjosi 90 
arba 46 nuoš. 
j ii skaičiaus. Į
neįtraukti teismų pakvietimai, 
kurie pavedama atlikti 
policijai.

O gyventojai viso to nejau- Daugiau scenon rusiškų veika- 
čia ir neįsivaizduoja,

vietos

kokią jOg reikia nors retkarčiais
jiems naudą atneša bylinėjima- prisiminti ir kitiems priminti

• « • f i 1 1 1 — t • • V ___ __ _sis. Obalsis “mano kaltė” išny
ko iš žmonių jausmų, su juo 
drauge išnykęs ir kaltės dovano 
jimo paprotys. J. Ziminskas

kiti iš pykčio

ko gi tos peš 
sodžius dabar

Diekšios, Valkinykų valsč. — 
Pirmą Kalėdų dienų mūsų so
džiuje buvo didelės muštynės. 
Pešėsi kūlėsi net dvylika vyrų. 
Buvo policija atėjusi skirti, bet 
matydama dideli besipešančių 
vyrų Įnirtimą, rrtipua 
jiems po kojų maišytis. Iki šiol 
dar vieni serga, 
nagus kramto.

Pažiūrėkime iš 
tynės kilo. Mūsų
yra Lietuvos pasieny. Kai kurie 
biekšiškiai užsiima kontraban
da — iš Lietuvos vežioja suka
riną ir čia per žydus siunčia to
liau. Kiti pavydėdami to, Įskun
dė policijai. Policija patykojusi 
pasieny pagavo vežant sakariną 
ir nuvarė Gardinan. Sugrįžę iš 
Gardino be sakarinos vyrai 
dėjo keršyti ir tokiu būdu 
ėjo prie tų baisių peštynių

Negražu, negražu, vyrai,

pra 
pri-

vie-
fl “bdflvn po 3-4 dienas savai- tarpe ir dirbančių šeimos na- niems antrus skusti, o dar bjau 
tėję. Dabar viena, samdanti a- rių) priakaitoma 1,379,132 žm.,Iriau galvas skaldyti.

'pie 850 darbininkų, užsidarė, arba 68 nuoš. ir nesavarankių į Merkio Vilnys.

“Matuškos Rasėjos” botagą.
Marso žvalgas.

Kaunas. — Pavogė ožką ir pi
nigų. P. Sora Ralytė gyv. Sla
badoje Veisėjų g. 24 num. pra
nešė policijai, kad iš jos duo
nos kepyklos pro nerakintą lan
gą iš stalo stalčiaus pavogė 38 
litus ir iš arklidės 40 litų vertės 
ožką. Vagis ieškomas.

Pirkite “Vienybės” 
gerus! Vienas Šeras — 

10 dolarių.

Naujas Literatūros žurnalas1*

Stora knyga, puikios eilės, 
gražus feljetonas, aprašy
mas stovio Lietuvos teat
ro, operos, meno ir muzikos 

Viskas su prisiunti- 
mu — 90c.
VIENYBĖ

193 Grand St., B’klyn, N. Y.
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Į PERŽVALGA Į Ar Gyvena Kas ant Planetų?
Camihė Flamarion — Včrtė V.

Redakcijos Straipsniai Į;
ŽEMĖS DREBĖJIMAS AMERIKOJE

Jeigu tas žemės drebėjimas, kuris Įvyko subatos va
kare, vasario 28 d., visoje Naujoje Anglijoje, Kanadoje ir 
Amerikoje iki Wisconsin valstijai, būtų nutikęs vas. 6, 
kada tūli “fnandragalviai” pranašavo pasaulio pabaigė,
tai, be abejonės, žmonių nusigandimas būtų buvęs ne-Į 
menkas. Bet, kaip sako rimti geologijos profesoriai, iš 
žemės drebėjimų mūsų pakraščiuose tik tie nuostoliai ir 
gali būti, — kad žmonės perdaug nusigąs ir iš nusigan
dimo pridarys kažinką.

Profesoriai sako, kad pavojingų žemės drebėjimų 
Naujosios Anglijos pakrantėmis negali būti. Jie savo 
nuomonę remia mokslo faktais. Būtent, jie sako, akmenų 
sluogsniai, ant kurių remiasi visas šitas kraštas, yra la-

Dar esama tokių.
Indiana Harbor, ........... . ...

nas, išgirdęs, kad Dzimdzi- 
Drinidzi ruošia vaidinimo vaka
rą su pagelba SLA. kuopos, iš 
visų spėkų pradėjo boikotą: i- 
sakė per pamokslą neiti, kirto Į 
veidą parapijonui, kuris skaitė 
pagarsinimo plakatą ir net įsa
kęs policistui — lietuviui areš
tuoti vyrą; turintį plakatą ki- 
šeniuje. Policistas areštuodamas 
tam vyrui kišenę nudraskė. Ant 
rytojaus teisėjas vyrą paleido, 
o SLA. kuopa, prie kurios po- 
lidistas priklauso, suspendavo jį 
vieniems metams. x

Vakaras, nežiūrint to, pavy
ko. Ir gerai: tas parodo sveiką 
parapijonų protą. Politikaujan- 
čio kunigo niekad nereikia klau
syti.

(Užbaiga) , bet turi dar ir nežinomą medžiagą, sugeriančią
O laikas, Į kurį planeta apsisuka apie ašį, ir i j audotiąją šviesą iš Saulės spindulių. JupiterisĮ Kelerių metų Jadvyga (buvu- 

Ind. klebo-jsi Jogailos žmona) susituokė su 
Austrijos kunigaikščio Leopol
do sūnumi Viliu?

Ar turėjo Kristus brolių? 
Ar šventieji meluoja ar ne?
Ar galima paukščiui dainuo

jant sustatyti gaidas?
Tie klausimai rodo, kad pa

žangus Lietuvos jaunimas klibi
na gana augštus klausimus, dau 
giausia filosofiškai-tikybinius.

—o--
Laukinių žvėrių skaičius 

Lietuvoje
Žmuidzinavičiaus draugas, 

prof. Ivanauskas, kuris visą sa
vo amžių yra pašventęs zoologi
jai, Kaune laikė paskaitą, kurio
je nurodė kiek kokių žvėrių dar 
yra Lietuvoje. Anot jo, vėbrų 
Lietuvoje jau nesą. Paskutinė 
laukinė meška nušauta Lietuvo
je 35 metai atgal. Briedžių apie 
Panevėžį esą 17, kitur 3, taigi 
išviso apie 20.
daug. Iš paukščių Lietuvoje din- johių, kad kadaisia ant Mėnulio buvo oras, arba 
ge: sakalas, erelis, gulbė, ger- atmosfera. Kadangi jis yra maža planeta, tai 
vine. Pagal rūšis Lietuvoje da-1 greit ir jo karštis ataušo. Atmosfera delei plane- 
bar gyvena 37 rūšys žinduolių, tos mažumo negalėjo ant jo paviršio išsilaikyti 

.(ką pienu žindo savo vaikus), b’ greitai nugaravo Į dausas. Kaip tik oro kie- 
, matyti, politikai j239 veislės paukščių,

gyvačių. 42 veislės žūvų, šikšno
sparnių 5 rūšys.

—o— . 
Lietuvos “baliai 

į Prašome palyginti mūsiškius 
į balius su baliais Lietuvoje, kaip 
aprašo Mikas Petrauskas:

. “Vakąre buvo Dramos artistų 
balius Valstybiniame Teatre, 
žmonių buvo daug; artistai da
rė ne lošimus, bet pa margini
mus. Pamarginimai užsitęsė iki 
3 vai. ryto, o pats balius baigė
si saulei užtekėjus. Aš atėjau 
vakaran 11 vai. vakare, viena 
valanda vėliau, negu buvo skel
bta; suspėjau pilnai ir pakako. 
Apleidau balių dar pačiam “ge
rume,” apie 5 vai. ryte. Kiti

tos ašies! krypimo katilas Į kelią apie Šaullę, pa
sako mums ilgumą žiemos ir vasaros tbje plane
toje. Fotografavimas planetų suteikia mums ži
nių, kiek saulės spindulių planeta atmuša Į dau
sas ir todėl duoda šiek tiek žinių apie planetų pa
viršĮ, ar jis kietas kai akmuo, ar skystas; ar švie 
sos spinduliai mušami nuo paties paviršio, ar nuo 
debesų, kurie tuo paviršiu slankioja.

Bet nagrinėjimas (analizė) planetų spindulių 
(spektro) duoda daugiausia informacijų. Jis pro
to akiai suteikia tiek žinių, kiek mikroskopas 
apie mažyčius žemės gyvūnėlius.

Dabar pažiūrėkime, ką vėliausi astronomi
jos tyrinėjimai sako apie sudėtį planeth, pri
klausančių Saulės sistemai. Seksime mintis ptof. 
Seinerio.

Mėnulis.

—Or—
Darbininkų padėtis Anglijoj.

miai sumažėjo ir apie milionas 
suvirs bedarbių atsitūpė val
džiai šelpti. Darbininkai tikėjo
si, kad MacDonaldo valdžia ką 
nors sugalvos bedarbės pfašali- 
nimui: bet ekonomiški gyveni
mo Įstatymai,

Svarbiausi apie Mėnuli faktą galime sudėti 
vienu sakiniu: jis neturi nei vandens nei oro. ši
limos gi laipsniai ant jo svyruoja apie 200 laip
snių Centigrade. Todėl nėra ten nei vienos sąly
gos gyvybei, kaip mes ją suprasime, ir gyvybės 
ten negali būti. Įdomu pažiūrėti, kaip nykimas 

Vilkų tai yra vienos sąlygos, privertė ir kitas nykti. Nėra abe-

bai-labai seni. Todėl jie gražiai yra susigulėję ir negali nepasiduoda. Tą patyrė ir Rusioj
: kilti bei plyšti į šonus, nuo ko žemės drebėjimai dau- . Anglijos darbinin- 
giausia ir įvyksta. Jeigu ir yra skilimai, tai jie maži ir kai. dar prieš MacDonaldo kabi-
taipgi seni, neklypstanti perdaug į šonus, ar žemyn.

Ir abelnai, pats žemės drebėjimas netiek nuostolių 
pridaro, kiek pasekmes: daugiausia nuostolių pridaro 
griūnanti namai ir ugnis. Sakoma, kad 95 dalis Japoni
jos drebėjimo nuostolių kilo iš gaisrų.

Kitas drebėjimas pranašaujamas čia už 60 metų. 
Mokslininkai sako, jei žmonės paskirtų jiems du milionu 
dolarių įrengimui tyrinėjimo stočių, tai iie lengvai gale- 
tų pasakyti, kada sudrebinimas ateina. Tada žmonės ga
lėtų būti prisirengę ir mažiau bijotų. Bet vargiai politi
kieriai, kurie valdo ir tvarko žmonių sumokamas taksas, 
paskirs tokią menką sumą žmonijos labui. x

KLIŪTYS
Kliūtys yra viena iš galingiausių Gamtos spėkų.1 kurenciją 

Žmonija bando jas nugalėti jau kelintas tūkstantis me
tų, bet kova su jomis daro jas galingesnėmis.

Sykį gyveno, vėliau pagarsėjęs didžiausiu muzikos, 
kompozitorių, berniukas Sebastionas Bach. Jis buvo naš
laitis su viena skripka, dideliu genijų ir “praktišku” 
broliu, kuris jam pavelydavo tik vieną valandą Į dieną 
praktikuoti grojimą. Jei grajidavo ilgiau, tai gaudavo 
“ausų”. Sebastionas netik buvo genijus, bet buvo ir vai
kas, kuris uždraustą vaisių geriau mėgsta, negu siūlo
mą. Ir iš jo vėliau išėjo muzikos genijus.

Paduok savo vaikui knygą ir pasakyk, kad iš 
daug gali pasimokinti: vaikas ims jos neapkęsti ir 
skaitys. Bet uždrausk jam kokią knygą ir ji taip 
trauks prie skaitymo, kad susiturėti neįstengs.

Uždrauskite valgymą kopūstų ir jų valgymą pada
rykite kriminališku prasižengimu prieš tautą ir valsty
bę — ir tūkstančiai žmonių, kurie taip kopūstų nebūtų 
paisę visą savo gyvenimą, ims pucėti juos su pasigar- 
dėjimu.

Arba vėl apsvarstykite dalykus su garu. Kuomet 
jis laisvas ore, tai iš jo naudos nei už trigrašį. Bet kuo
met jis aptvarstomas kliūtimis, tai tampa jėga sukanti 
civilizacijos ratą.

Prisiminkime, kad buvo laikai, kad statymas kliūčių 
ir persekiojimas išėjo į sveikatą Krikščionybei ir Socia
lizmui. Kada lietuvių tauta buvo pavergta, visi buvo i 
patriotai. Kada knygos buvo uždraustos, visi godžiai 
gaudė ir skaitė net maldaknyges.

Kliūtys yra didelė spėka ir laimingas tas, kuris mo
ka jas suvartoti savo tikslams.

JOS 
lie

ji

PREZIDENTO COOLIDGE INAUGURACIJA
Inauguracija yra žodis, kuris apreiškia Amerikos 

prezidentų įžengimą ir apėmimą savo vietos. Tas, papra
stai, įvyksta kovo 4-tą kiekvienais ketveriais metais.

Pats Coolidge dar niekuo nėra atsižymėjęs ir yra 
paprastas prezidentas. Skirtumai Amerikos politikos nu
matomi ne pas jį, bet pas jo kabineto narius. Ten įvyks
ta svarbių permainų. Pirmiausia išeina Hughes, kuris at
sižymėjo tuo, kad per visą laiką stovėjo prieš Rusijos 
pripažinimą ir nenorėjo perdaug veltis į Europos rei
kalus.

Bet japonams ir kinams pripažinus Rusiją, Ameri
kos biznieriai, kurie turi svarbių reikalų tuose kraštuo
se, pradėjo spausti Valstybės Departamentą, kad nepa
sitikus užpakaly. Senato Užsienio Reikalų komisijos pir
mininku yra senatorius Borah, kuris nuolatos stovėjo už 
Rusijos pripažinimą. Nors francūzai ir anglai iš Rusijos 
pripažinimo, kolkąs, dar nieko gero nesulaukė, ir, gali 
biiti Hughes politika bolševikams labiau imponuoja, ne
gu MacDonaldo ar Kernoto, bet visgi, biznierių spaudi-

»* •

netą, buvo sudarę taip vadina
mą trilypę sąjungą, kurion pri į 
klausė angliakasiai, gelžkelie- 
čiai ir mašinistai. Bet anglia
kasiams Į streiką išėjiis. kiti jų 
neparėmė ir sąjunga iširo.

Daba f' vėl yra bandoma suda
ryti panašią sąjungą, nes tų 
visų pramonių darbininkai yra 
gyvenimo verčiami kovoti ben
drai. Visi nepatenkinti dabarti
nėmis algomis, ypatingai an
gliakasiai. Darbai neina, kadan
gi prekyba maža: niekas* ne
perka Anglijos prekių kaip pirk 
davo seniau. Anglai jaučia kon- 

amerikonų, vokiečių 
ir francūzų.

Kaip anglai tą savo sunkūji 
ekonomini klausimą išris, paro-

_o—
Klaipėdos vokiečių daina.

Tie Klaipėdos valdininkai, ku
rie lietuviams kraštą užėmus, 
buvo priversti išsinešdinti iš 
aptupėtų vietelių, sutvėrė Vo
kietijoj organizaciją buntininkų 
ir leidžia laikraštį. Tame laik
rašty jie vis traukia sekamą dai 
ną, kad sustiprinus savo jaus
mus:

Vokiškas, tik vokiškas tu, 
vėl turėsi pastoti, mano 
mylimas Memelland, Hurra!

—o—
Kuo Lietuvos jaunimas 

Įdomaujasi?
Laikrašty “Jaunimas,’

eina priedu prie “Ljet. Uk.” pa
skutiniame numery Įdėti šie jau 
nimo klausimai, ant kurių pra
šo atsakymų:

kuris

atsirado pasau- 
tiesa, kad atsi- 
ir J ievos?

py žmogus? Ar 
rado iš Adomo

Kaip galėjo augalai augti be 
saulės? Senojo Įstatymo kny
gos pasakoja, kad Dievas auga
lus sutvėrė trečiąją dieną, o 
saulę, šviesą ir žvaigždes ket
virtą dieną. Taigi, kaip galėjo 
augalai be saulės augti?

Ar gali eteras šviesti? Vilki
jos progimnazijos kapelionas ai
škinęs mokiniams, kad tuomet, 
kai dar nebuvo saulės, švietęs 
eteras.

Kodėl žmonių nevienodas pro
tas ?

Ar buvo Lietuvoje inkvizici
ja ?

Kodėl Kristus ne kiekvienoj 
vietoj galėjo daryti stebuklus?

Kiek Lietuvai kainavo krikš
tas?

7 veislės his mažėja, jis netaip myga vandenio paviršius 
ir vanduo greičiau garuoja. Todėl sykiu su oru 
Į dausas nugaravo Jr vanduo. Saulės spinduliai, 
nesutikdami oro, tiesiai kaitina Mėnulio paviršį, 

. Į o naktį tas karštis vėl greitai išgaruoja ir Mėnu
lis tiek šaltas kiek dausos.

Tas pats likimas laukia ir riiūsų žemę. Nie
kas jo neatstums. Kada nors ir mūsų žemė taps 
bergždžias kūnas, kur gyvybė negalės gyventi. 
Ji pavirs Į kapą mūsų civilizacijai.

Merkurijus.

Mūsų žinios apie fiziškas sąlygas šios pla
netos labai menkos. Regis, jis turi atmosferą, ku
rioje yra ir vandens garų. Kadangi Saulės karš
tis čia septynius sykius didesnis negu pas mus, 
tai vanduo čia vargiai gali būti skystame pavy- 
dale ir susidaryti i garus (debesius). Bet, jei šia- 
parellio pastaba teisinga ir Merkurijus visados į

mūsiškiai grįžo dviem valandom Saulę turi atkreipęs tą pačią savo kūno dalį (kai 
vėliau.”

Tikrai lietuviškai: vėlai pra- kiu greitumu, kaip apie Saulę, — tai reiktų nuo- 
deda, vėlai baigia.

—o— 
Kitas pavyzdis.

Tas pats Parfenovas aprašo j 
dar sekantį nuotiki iš Sibirijos 
valstiečių gyvenimo:

“Štai gana didelė šeimyna, 
kuriai pavyko, galų gale, nusi
kratyti biednumo ir dabar gy
vena gerai. Du vyresni sūnai 
apsivedė ir vaikai dauginasi ga
na sparčiai. Namas tėvų jau 
tampa permažas. žmonos pra
deda bartis. Seniau tokiais at
vejais jaunieji sapnuodavo pasi
statyti savo namą, dideli erdvų, 
kur vietos būtų visiems. Dabar 
klausimas rišamas su akia į ki
tokias aplinkybes. Didelis gra
žus namas pritrauks negeistiną 
domę; šeimyną gali pradėti ku- 
lokais vadinti Todėl broliai su
taria pasidalinti nuosavybę ir 
pasistato dvi mažas, menkas ba
kūžes. Teisybė, jie gali jei no
ri užsidėti stogą geležies, kurią 
parūpins Valstybės Metalo Sin
dikatas iš Uralu, duodamas gal
vanizuotos blėkos, bet skaistūs 
metalo stogai gali pritraukti 
aki mokesčių rinkikų, todėl na
mai dengiami mišiniu molio ir 
šiaudų”.

Iš to matyti kad patys ko
munistai jau mato kad komuniz 
mo sistema vietoje kelti žmo
nes, turinti jų gyvenimą ir 
gražesniu daryti, varo atgal Į 
purvą, prie molio, susikimšimo 
ir vargo. O yra žmonių, kurie 
tiki, kad komunizmas žada 
jąi

Į Mėnulis .Į žemę) — nes apie savo ašį sukasi to- 

monę keisti. Ant tos pusės, kur Saulė visados kai 
tina, karštis būtų augštas ir vanduo būtų debe-. 
siuose; bet ant kitos pusės viskas būtų sušalę. 

šOlTarp šitų kraštutinybių turėtų būti maišytų są
lygų sritis, kur gali būt yra trys gyvybei būti-; 
hos sąlygos. Tada galėtumėm manyti, kad Mer
kurijus apgyventas.

Venera.

Saulė kaitina čia dar gana smarkiai ir Ve
neros “šiltieji kraštai” ten būtų mums nepaken
čiami. Bet. iš kitos pusės, planetą supa tiršta at
mosfera, kurioje yra vandens garų. Tas rodo, 
kad yra ir vandens. Augštesniuose atrh'Osfėroš 
sluogsiiiuose vaikšto dideli, juodi debesiai, kurie 
nepavelija mums pamatyti Veneros paviršio, bet 
sykiu nepraleidžia nei karštų Saules spindulių. 
Pusę Saulės spindulių šitie debesiai atmuša at
gal Į dausas, todėl gailime manyti, kad karštis 
ant Veneros paviršio nėra priėšingas gyvybei. 
Kaip jau sakėme, jei ant Veneros yra vandens 
ir oro, tai nėra pamato abejoti apie buvimą gyvy
bės.

Marsas.

ro-

Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

Pas Marsą mes gauname smagesnių vaisių. 
Mes aiškiai matome, kaip vanduo skiriasi nuo 
žemės. Jo oras turi savybių su mūsų. Netiktai 
yra Įrodymų buvimo vandens, get spinduliai 
(spektras) Įrodė, kad oras susideda iš tų pačių 
chemiškų gaivalų, kaip mūsų — tai yra, kad ja
me būna deguonie ir nitrogeno.

Kaikada Marso paviršį paslepia debesiai; jie 
vėl pranyksta, kad pasirodžius kitoje vietoje. 
Ašigaliai apsidengę baltu sniegu ir ledais, kurių 
plotas keičiasi su metų laiku. Be keleto dar nesu
prantamų faktų — kaip buvimas kanalų — ant 
Marso nutinka keletas meteorologiškų dalykų, ku 
rie nutinka ir pas mus. Nors Marso šilima žemes
nė, negu pas mus, — kadangi planeta toliau nuo 
Saulės, — bet skirtumas nėra toks, kad gyvybė 
negalėtų gyventi.- Karšti kraštai Marso savo kli
matu turėtų būti panašūs Į mūsų vidutinio kli
mato kraštus, (kaip Lietuva ir Europa). Todėl 
galų gale galime tvirtai sakyti, kad Marse yra 
sąlygos geros tokiai gyvybei, kokią pažįstame 
ant žemės.

mas, galės turėti savo pasekmes ir Amerika Rusiją 
pripažins.

Kiti nauji ^žmonės Coolidge Jo kabinete bus vyriau
sias prokuroras Warren, kurį organizuoti darbininkai 
kaltina trustų šalininku esant, ir žemės ūkio sekreto
rius Jardine.

Jupiteris, Saturnas, Uranus ir Neptūnas

Atėję prie planetų Jupiterio, Saturno. Urano 
Neptūno mes Įžengiame 'į sritį visai skirtingą 

nuo ikišiolinės. Visi šie kūnai turi atmosferą to- 
ikio tirštumo, kad ant Jupiterio matyti, kaip ji 
t verda ir kunkuliuoja. Jie turi ir vandens garų,
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netiek daug tos esybės turi, bet ant Urano ir 
Saturno to gazo daugiau. Urano atmosfera, apart 
vandens, regis neturi jokio panašumo i mūsų. 
Kadangi foums žinoma, jog gyvybė gali būti ir 
be deguonies, tai kad jo ir nėra ant šią planetų, 
bet yra atmosfera; taigi yra sąlygą gyvy liet Van 
dens garai rodo vandens buvimą ir iš-pildo antrą, 
sąlygą. O kas del šilimos, tai regis Jupiteris pa
kankamai šiltas apie pusiaują 
tus), ypatingai atsižvelgiant Į 
debesiai nepavelija taip greitai 
dausas. Bet kuotoliau eisime 
mažiau gausime šilimos, ir trečioji gyvybei są
lyga nyksta. Galime abejoti apie Saturną, bet ti
krai turime Manyti, kad ant Urano ir Neptūno 
organizuotos gyvybės negali būti.

Bet yra viena keistenybė, kuri gali apversti 
augštyn kojom visas mūsų idėjas apie šias pla
netas. Nekurie pastebėjimai rodo, kad Jupiteris 
dar nėra ataušęs, kad jo branduolis suviręs arba 
net gazo stovy, o paviršius dar nėra sutvirtėjęs 
gyvenimui. Tų planetų tirštumas taipgi menkas. 
Pavyzdžiu, Saturnas tokio lengvumo, palyginus 
su žeme, kaip korka’. Bet sunku tikrai atspėti šių 
planetų sudėti. Galime manyti, kad Uranus vie
nok užtektinai atvėsęs, kad jis turi kietą plutą, 
ir karštis iš vidaus yra dar tokis, kad gyvybei 
užtenka. Bet tai spėliojimai.

Dabar suveskime kėliais žodžiais šitas min
tis.

Ant Mėnulio organiškos gyvybės negali būti; 
galime manyti, kad abt Merkurijo gyvybės yra 
mažame rinde; Veneros paviršis galimas gyvy
bei visur; Marsas tikrai apgyventas ir ten yra 
tokios sąlygos, kad net mūsų žemės veislių auga
lai ir gyvuliai gali ten gyventi.

Kitoms planetoms irgi negalima tikrai atsa
kyti gyvybės buvimą, bet buvimas gyvų tvari
nių ten spėliotinas. Gi ant Saulės ir ant tų tūk
stančių žvaigždžių, kurios yra niekas kitas kaip 
karštos, saulės, gyvybė negalima. Taigi, iš visų 
milionu dangaus kūnų, mes galime tik 
dviem suteikti garbės turėti gyvybę.

o —o-

(šiltuosius kraš
tai, kad jo tiršti 
garuoti šilimai į. 
nuo Saulės, tuo

I NAUJĄ ŽYGĮ

o

Aš ir vėl einu Į žygį 
Susikaupęs sau jėgas, — 
Minsiu žemę skaudžią dygią, 

' Kol žibintas neužges!

Ei, šalin, kas kliudo kelią, 
Kas nenor keliaut kartu, 
Nors jauna širdužė gelia, 
O aplink nyku, kurtu.

Biržai,

vienam-

Į

Aš einu be draugo vienas, —
Jei jį migdo dar sapnai, — 
Jam baugu, kad — mėnesiena, 
Dygliai veria kruvinai!

1924-10-6 d. Bern. Brazdžionis,

o o o

ŠIRDŽIAI

Ko lauki, ko trokšti, širdie neramioji?
Kada nuraminsiu tave?
Kam jauna padangėms skrajoti vilioji
Ir nepasitenkinanti žeme?

Tau niekas ir niekad ramumo neduoda
Vis lauki rytojaus dienos;
Sulaukus rytojų, — vėl liūdna ir juoda...
Negelbsti nei grožės gamtos!...

Tiesa tu gėriesi pavasario rytu 
Paskendusiu saulės šviesoj;
Tada jau nenori, kad snigtų ar lytų,
Kad debesį s būt augs t urnoj...

Bet po valandėlės jau tas nusibosta,
Nemiela mėlynė gryna!
Ir greitai svajonei neši savo sostą,
Kur šėlsta smarkiausi audra...

Ko lauki, ko trokšti, ant žemės/nerasi,
O vėjai tau to neatpūs!
Ar džiaugtis žeme tu bent kartą paprast, 
Ar tversi pasaulius kitus ...

Lapas.

L-;.

o o o

Senyvas jautis tiesią vagą varo;
Geros širdies žmogus kitiems gerą

Ką sąvo akia nematęs
Tą kitiems nesakyk!
Lygiai del savo kaimynų 
Blogo nedaryk!...

r-.
daro.

Kieno kišenė gilesnė, to ir tiesa didesnė. 
Kapitalas kalbą tyli!... 
Ar į augštį, ar į skylę!

2
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Rašo Eks-Homo

XL
“...Tarp kitko dar pasakysiu, 

kad Lietuvos Eucharistininku 
būt, labai daug ką reiškia, nes 
kartais ir uždaros durys eucha- 
ristininkui pačios atsidaro, arba 
ir per uždaras girdi ir žinai kas 
dedasi. Pav. kunigo Purickio by 
loję teismas nutarė nieko paša
linio neįsileist, net spaudos at
stovų. Jeigu aš likau eucharisti
ninku ir pragūdrėjau, tai tik 
vien dėlto, kad pavyzdžiais pa
mačiau krikščioniškai-katalikiš- 
kų gūdrastį. Juk kunigai patys 
nenorėjo, kad kunigą-mmisterį 
teistų atviromis durimis, nes 
nagrinėjimo eigoje galėjo pa- 
sitaikyt tokių dalykėlių, kurie 
nepritinka kunigo “stonui” ir 

‘ kurie būtų išnešti viešumon.
Tat sferose paspausta kur rei
kia, ir teismas vedamas uždaro
mis durimis; o tuo tarpu mūsų 
katalikiška spauda viešai nusi
skundžia visuomenei, būk teis
mas “neteisėtai” duris užsidarė, 
ir tuom nuskriaudė kun. Puric- 
kį. Tai yra dar viena proga mū
sų opozicijai mest į akis, kad 
ji visokiais būdais ir machinaci
jomis “šmeižia” kunigą. Man 
bendrai kunigai patinka tuo, 
kad jie moka patys mušti ir 
patys rėkti...

“Taigi dar apie teismo užda
ras dursi. Nereikia manyti, 
kad teismo uždaros durys, tai 
jau nieks ten ir neatėjo! Būtų 
labai naivu taip manyti! Pavyz
džiui, vien liudininkų kun. Pu
rickis turi nemažiau kaip 50. 
Kunigų ir iš provincijos prilėkė, 
kaip varnų. Vasario 6 d. belei- 
džiant j teismo salę šiuos “liu
dininkus” ir aš palindau po vie
no skvernu; tuo būdu, nors ne
būdamas liudininkų sąraše, pate 
kau teismo salėn; mat, labai 
užsiinteresavau teismo eiga. Bu
vo skaitomas kaltinimo aktas. 
Nusiminiau, pažvelgęs j teisėjų 
pusę, pamatęs, kaip jie susirau
kę. žymu, kad jie visi turi šir
dyje ledoka, nes didžiuma teisė
jų pasitaikė iš opozicijos, o šioji 
labai yra užgauta krikščioniško
sios spaudos pasiūlymais Vy
riausiam Tribunolui atsistaty
dinti. Mano patronas, po kurio 
skvernu esant man pasisekė į- 
smukt j teismo salę, paaiškino 
man, jog šis debesis ant tei
sėjų kaktos reiškiąs, kad teisė
jai esą būtinai pasiryžę kun. 
Purickj nuteisti; tad, esą, — su
stiprinkime visas katalikiškas 
jėgas ir neduokime velniui už
viešpatauti katalikiškoje Lietu
voje...

Perskaičius aktą, pirminin-

t

A. Kandrotas A. Mikalauskas A. Vikrikaa

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinycia ,

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje .

kas ’užklausia, ar‘kun. Purickis 
prisipažįsta save kaltu?

“Pasidarė nejauki laukimo ty 
la. Kaltinamasis iš lėto, garbin
gai atsistoja ir praneša, kad jis 
esąs nekaltas. Net ant širdies 
p a s .i d a r ė lengviau: ma
niau, nejaugi jis prisipažins sa
ve kaltu? Bet, pasirodė ne toks 
durnas... Tarpe ilgų skvernų 
rūšies liudininkų pasijuto užsi- 
ganėdinimas didvyrišku savo 
konfrato laikymusi ir, norėda
mi išreikšt iš savo pusės pri
jautimą irgi didvyriškai visi 
vienan balsan pradėjo šaukti: 
“nekaltas, Purickis, nekaltas!” 
Pirmininkas paprašė “’liudinin
kus” nusiraminti; bet šie, ma
tyt, dievišku įkvėpimu, dar gar 
siau šaukė — “nekaltas!” čia 
netikėtai pasirodė iš kur tai ke
letas policistų, kurie paėmė “liū 
dininkus” už pakarpos ir pri
verstinai išvedė už durų...

“Ach, jūs, prakeikti parao- 
nai!... Ar tai šitaip jūs saugo- 
jate Lietuvos valstybės kon
stituciją, kurioje yra įrašyta as
mens neliečiamybė?! Kunigus 
išvesti už durų... Iš kieno rankų 
jūs valgote duoną, ar ne kunigų 
valdžios? — maniau sau atsidū
ręs už durų sykiu su išmestai
siais. Ir čia man pradėjo skverb 
tis abejojimas, kad tik velnias 
neįsigalėtų. Tik vėl raminau sa
ve tuom, kad šventoje Lietuvo
je jau vistiek vietos nebus, tai
gi laikinu “konfūzu” nėra la
bai ko nusiminti.

“Yr kokia čia kaltybė, jei ba
daujantiems Rusijos žmonėms 
pigesne kaina kunigas siuntė 
sachariną, arba jeigu badaujan
čių nuvargintai ‘sielai suteikė 
nors mažą dožą kokaino? Juk 
tai artimo meilė...

“...Galop atėjo ir vasario 10 
diena. Antras mėnuo, kaip ap
niukęs Kauno oras, šiandien bi- 
skį prašvito, ir po piet pasirodė 
taip ilgai laukta saulutė. Tas 
lemia gerą, ir sumušę paskuti-

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

etuvon
,'a

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 3359

If ......... Į i į
NAUJOS FOTOGRAFIJOS IŠ LIETUVOS

PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ 
—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—

6.
6.
7.
8.

8

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

61. Grinkiškio Bažnyčia
63. Pašušvės Bažnyčia
64. Baptai
66. Baptij Bažnyčia
69. Dainos Dieno (chorai)
71. Dotnavos bažnyčia
72. Bulbiakasis
76. Ukmergė (upė)
78. Ukmergės bažnyčia
79. Raguvos bažnyčia
80. Raguva

Taujėnų bažnyčia
Seirijai
Alvito bažnyčia
Mariampolės bažnyčia
Žeimiu bažnyčia
Mariampolės Gimnazija

92. Virbalis
94. Prienuose kermošius
95. Prlenij nugriautas tiltas
99. Lazdljtj bažnyčia

101. Taujėnai
102. Panevėžio rinkoj kermošius
104. Ukmergė
107. Virbaly škaplierninkal
109. Prienų bažnyčia
110. Prienai
111. Vilkaviškis
113. Joniškio Rinka

Joniškio bažnyčia 
Garliavos bažnyčia 
Liudvinavas 
Alvitas (ežeras)

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo
GERA NAUJIENA!

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No i Broadway, New York

nį laiką mano dirgsniai ateina 
į savo lygsvarą, žinomais man 
keliais patenku į teismo salę. 
Jeigu ore šiandien pasirodė sau
lutė, tai, priešingai, ant veidų 
Vyriausiojo Tribunolo šiandien 
juodas debesys, teisėjų ūpas nu 
puolęs; o iš patyrimo aš žinau, 
kad jeigu teisėjas susiraukęs,1 
tai reik suprast, jog auka iš jo 
nagų sprūsta... Duok tai Dieve!

“Paskutinis teisiamojo žodis 
mane taip sugraudino, jog tik 
šalimais stovinčių paraonų sto- 
vylos sulaikė mane nuo riks
mo “valio.” Aš jau patyriau, 
kad mūsų konstitucija laiduoja 
asmens neliečiamybę, todėl ir 
džiaugsmo riksmą kol-kas su
laikiau, bet tas lig laikui... Ir 
kaipgi! Visų mūsų akyse atsi
stoja didvyris, trejus su puse 
metų nešęs visos tautos bruka
mus jam purvus ir visgi nesu- 
enkęs savo pečių, žiūriu dabar 
aš jam į akis ir norisi, norisi 
taip pult ir išbučiuot tas akis, 
lūpas ir... Sako, aš savo kūnu 
ir siela tarnavau savo brangiai 
tėvynei ir tikiu, tėvynė mano 
darbą tinkamai apkainuos... Ne-1 
laimingas! Jis nesupranta, kad 
gyvena liurbių ir neišmanėlių 
tėvynėj, kur asmens pasiauko
jimas nebranginamas, Mūsų tė
vynėje turi tik tai, ką pats sa
vo pasiryžimu pasiimi, iškovoji..

“...Teisėjai apleidžia teismo 
>alę pasitarimui. Už keleto mi
nučių jie vėl pasirodys ir pra
neš savo sprendimą. Baisus, 
šiurpuliais perimantis laukimo 
momentas, kuris kartais atsilie
pia į visą asmens ateities gyve
nimą, karjerą...

“Ant galo prasiveria teisėjų 
kambario durys ir pasirodo Tri
bunolo pirmininko Krikščiukai
čio plikė. Paskui jį išeina ir ki
ti teisėjai, — eile, it gervės.'

“Vardu Lietuvos Respublikos, 
Augščiausioš jos teismas — Vy 
riausis Tribunolas, išnagrinėjęs 
ir tt. ir tt. rado pil. kunigą d- 
rą Juozą Purickį nekaltu ir teis
mo išteisintu, į kaip drauge su 
juo dar ir kirti, trys Juozai...

i “Iš suvirš 50 kunigiškų krū
tinių išsiveržia nesulaikomas 
“valio” — šalin iš kelio parao- 
nai! Nesulaikyt jums mūsų 
džiaugsmo! Puolame visi ir iš
sinešame Purickį ant rankų iš 
teismo salės. “Neprapuls mūsų 
tėvynė kolei mes gyvensim!” 
Tu mūsų, Puricki, tu mūsų! Lie 
tuva dar gyvens!”....

rJ

ai

didžiausias pasauly,
LAPLAND, PITTS-

Universitetas 
oficieriu grupfi 
Prezidento Rūmai

1. Anykščių Bažnyčia
2. Anykščių Miestelis
3. Alytus — pakalnėn
4. Alytaus vidurgatvė

Birštonas
Daugai
Geležinio Vilko Pulkas 
įgulos bažnyčia (Soboras) 
Kaune

9. Jurbarko
10. Jurbarko
11. Kėdainių
12. Kalvarijoj kermošius
13. Karo Muzėjus Kaune
14. Kauno stotis
15. Kaunas Vasarų
16. Kauno Soboras nuo Vytauto

Kalno
17. Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos
20. Mickevičiaus namas Kaune
21. Merkinės Bažnyčia
22. Palanga — Birūtės koplyčia
23. Palangos Liurdas
24. Pažaisliu Vienuolynas
25. Seimo Rūmai
26. Simano Daukanto Kapas
27. Suavės upė
28. Šiaulėnai — tiltas
29. Šiaulėnai — malūnas
30. Šiaulėnų vidurys
31. šiauliij stotis su lokomotlvais
32.. Šiauliai, žiūrint iŠ rinkos
33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. Virbalio Gelžkelio stotis
35. Vėliuona.
36. Veliuonos Bažnyčia
37. Vėliuona — prie upės 1
38. Vilkijos miestelis
53. Dainos Diena (publika)
54. Lietuvos Ministerial
55. Šimkus ir kiti menininkai
56. Meno mokykla
58. Grinkiškis

Siųsdami užsakymą 
katrasir vardu

193 Grand St

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ®
(SU. TALPINAMA enjio» M ambiikob lietuvių gyvenimo išimtinai, rašoma musų gabių 

KORESPONDENTU APIB TEATRUI, BALTUI, PRAKALBAI IB ABELNĄ JUDĖJIMĄ 
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SO. BOSTON, MASS. 
Garmaus—šliakio Byla

me,

t*

81.
83.
84.
86.
89.
91.

114.
117.
118.
119.
120. Krosnos bažnyčia
121. Saulės Mokykla Kaune
122. Vilkaviškio bažnyčia
123. Seiriju gatvė
124. Mariampolės Rinka
127. Šventežeris
128. Studentai Lazdijų rinkoje
160. Kauno Geležinis Tiltas
165.

171.
180.

Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia
Orlalvlninkai.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

VIENYBĖ
i Brooklyn, N. Y

Ra

Dievo misionierius, kuris čia ' Atstovas K. Bizauskas, Kun. Si 
atvažiavo ir pabriežia, kad, gir
di, negalimas daiktas, kad kun. 
Garmus būtų sakęs tokius sto
rus žodžius, kaip kad kaltina
mojo liudininkai sakė, jog jis sa 
kęs, kad reikia iškarti bedie
vius. Tblesniai jis pareiškė, kad 
jis nematąs nieko didelio toje 
byloje, tik ji esanti nepaprasta 
byla Massachusetts žmonėms; 
nes, anot jo, ji esanti “import
ant thing. V

Teisėjas kalbėdamas pastebė
jo, kad jis toje byloje kaltės ne
randąs. Jis sako, kad kunigks 
tai privalo daboti savo parapiją, 
kurią laiko. O jei jis palikęs baž 
nytinius reikalus eina į salę lai
kyti prakalbas, tai tuo sykiu jau 
jis virsta civiliu žmogumi ir 
prieš jį vesti politiką yra leis
tina. Politika, sako, visiems ly
giai skaudžiai kerta. Taipgi jis 
pastebėjo, kad už pasakymą, jog 
kun. Garmus Vokietijoj gyveno 
su dviem merginom irgi jis ne
matąs kaltės. Pasak jo, Vokieti
ja yra plati šalis, o čia nėra pa
sakyta, jog jie į viename name 
gyveno.

Jūrė išklausius abejų advoka
tų ir teisėjo kalbas nuėjo į sa
vo kambarį. Nors byla tęsėsi 4 
dienas, bet Jūrė tą viską išspren 
dė į 40 minutų pareikšdama, 
jog š'liakys atrastas kaltas.

Išgirdus šliakio apkaltinimą, 
Sandaros advokatas pasiėmė tei 
sę bylą perkelti į augštąjį Su
preme Court, kuris bus sekantį 
rudenį. Vieton, kad iki šiol šlia- 
kys buvo po $1,000 kaucijos, 
tai dabar kiek teko girdėti, turi 
iki sekančio teismo užsistatyti 
$750.00 pinigais.

Išvada. — Pirmajam bylos na 
grinėjime, Garmus prisipažino, 
kad jis savo prakalbose minėjo 
kartuves tik moralėje prasmė
je. Gi šiame antrame nagrinėji
me jis po priesaika užsiginda
mas sakė, kad jokiose savo pra
kalbose jis kartuves nesąs su
minėjęs.

Pirmajam kvotime jis prisi
pažino, kad Cambridge kada kai 
bėjo gavo Lietuvos Paskolos bo 
•ną nuo P. Kovalienės. Gi dabar 
užsigynė, kad jokio bono nega
vo ir tą moterį pastatė po prie
saika liudyti, kuri taipgi pareiš
kė, kad bono nedavė.

Taipgi privedė visą eilę liudi
ninkų, kurie po priesaika sakė, 
kad Garmus niekur neminėjo 
kartuves ir nerinko aukas. Kiek 
man yra žinoma, ką jis Bostone 
kalbėdamas lapkričio mėnesyje

klausė gerb.

Lietuvių sve- 
papuošta A-

manaitis (iš Elizabeth, N. J.), 
vietinis klebonas I. Kelmelis ir *
komiteto valdyba.

Vėliaus apie 8 valandą gerb. 
Atstovas buvo nuvežtas j Radio f 
stotį W0R, kur pasakė prakal- '• 
bą anglų kalboj, ir apie 9 vai. - 
atvyko Lietuvių svetainėn, kur 
pilnutėlė svetainė publikos lau
kė. Svetainėj buvo įtaisytas gar . 
šiai kalbantis Radio, kurį pa
skolino pil. Jurgis Lelešius, ir 
susirinkę žmonės 
Atstovo kalbos.

Jam atvykus į 
tainę, kuri buvo
merikos ir Lietuvos vėliavomis 
ir jam einant per svetainę visi 
žmonės atsistojo ir vietiniai cho 
rai, Varpo ir šv. Cicilijos, sudai
navo Amerikos ir Lietuvos Hym 
nūs.

Pirmas kalbėtojas buvo pil. 
A. B. Strimaitis iš New Yorko, 
kuris savo kalboj labai gražiai 
išaiškino svarbą apvaikščiojant 
Nepriklausomybės šventę. Pas-, 
kui sudainavo keletą dainelių 
vietinis Varpo Choras po vado
vyste pil. Antano Dziko. Dainos 
buvo sudainuotos kuogeriausia.

Toliaus kalbėjo Kun. Simanai 
tis, iš Elizabeth, N. J. ir vietinis 
kun. I. Kelmelis. Jie savo kai- 
bose taipgi labai gražiai kalbė
jo apie Lietuvos Nepriklausomy 
bę. Po jų kalbų dainavo Vieti
nis šv. Cicilijos choras po va
dovyste pil. A. šlapelio.

Buvo renkamos aukos del Vii- 
niaus vadavimo.

Po aukų rinkimo kalbėjo gerb 
Lietuvos Atstovas K. Bizauskas 
kurį sutiko labai gausus delnų 
plojimas. Jis labai puikiai kal
bėjo ir išreiškė savo didelį džiau 
gsmą rastis tokioj skaitlingoj • 
minioj žmonių, kurie prijaučia 
Lietuvos Neprikl. šventei.

Po prakalbų buvo surengta 
bankietas Robert Treat viešbū- . 
ty, pagerbimui Lietuvos Atsto
vo. šitam susirinkime dalyva- • 
vo 68 ypatos, tarpe kurių da
lyvavo ir miesto majoras Brei
denbach. Ten žmonės susirin
kę apie 11 vai. vakare susėdo 
prie stalų ir kitas vakaro pro
gramas prasidėjo. Toastmaste- 
riu buvo pil. J. Kralikauskas. 
Jis pirmiausiai perstatė kalbėti 
miesto mayorą, kuris pabaigoj 
savo kalbos |teikė mūsų gerb. 
Atstovui nuo Newarko miesto 
auksinį raktą. Jis matyti kad 
labai atjaučia lietuvius. Toliaus 
sekė visa eilė trumpų prakalbė- 
lių. Kalbėjo anglų kalboj adv.

(Užbaiga) •
Paskutinėje bylos dienoje, Va 

sario 16 d., klerikalai atsivedė 
būrį naujų liudininkų iš apylin
kių kolonijų, kurie visi, kaip 
vienas liudija, kad Garmus kal
bėdamas kalbėjo “labai rimtai” 
ir nei vienose savo prakalbose 
kartuves neprisiminė. Pašaukta 
Kovalienė iš Cambridge, Mass. 
Ši davatkėlė liudija, kad ji boną 
tose prakalbose netik nedavus 
Garmui, bet nedavus nei kam ki 
tam. Ji sako, kad ta bona atida
vus kun. Juškaičiui po prakalbų, 
nes, pasak jos, ji su kun. Juš- 
kaičiu gyvenanti viename na- 

jis ant viršaus, o ji apa
čioje; reiškia kun. Juškaitis ant 
antrų lubų, o ji ant pirmų.

Sandaros advokatas pašaukia 
kun. Garmų ir jo klausia, ar jis 
skaitė laikraštį “Darbininką” 
kada atvažiavo į Ameriką. Gar
mus pasisako, kad skaitęs. Tada 
Sandaros advokatas pasiima 
“Darbininką” ir prieina prie 
Garmaus. Garmus turbūt nujau
tė, kad gali kas negero būti ir 
pareiškia, kad gal jis ir negalė
jo matyti kiekvieną “Darbinin
ko” numerį. Tada Sandaros ad
vokatas atverčia tame laikraš
tyje Tautos Fondo paskelbtas 
atskaitas, kur yra Krušinsko pa 
sakyta, jog Tautos Fondas po
litikos reikalams yra išleidęs ar 
ti $300,000. Garmus pasižiū
rėjęs sako, kad tą numerį jis 
pirmu sykiu matąs. Tada San
daros advokatas klausia Gar
maus, ar jis nežinojo, kad Tau
tos Fondas leidžia pinigus po
litikos reikalams Garmus atsa
ko, kad pirmu sykiu jis apie tai 
išgirstus.

Prokuroras pašaukia Kneižiu- 
ką, kuris atsistojęs sako, jog 

Įi“Sandara” 1922 metais rašiusi, 
kad Garmus Lietuvoje sirgęs ve 
neriška liga. Paduoda iš “San
daros” išverstą pastabukę, kur 
yra pasakyta, kad Garmus sirgo 
“Vėjo liga.” Kneižiukas liudija, 
kad “vėjo liga” ikai-kuriose Lie
tuvos dalyse yra suprantama 
kaipo veneriška liga.

Pašaukiama adv. F. . Bago
čius ir jo klausia, ar visose Lie
tuvos dalyse žmonės naudoja 
vienodą kalbą? Bagočius atsako, 
kad ne. Tada prokuroras klau
sia Bagočiaus, ar yra bent ku
rioje Lietuvos dalyje supranta
ma “veja liga” kaipo veneriška 
liga? Bagočius atsako kad, ne,

Tai laiškas vieno iš “tikrųjų” 
Lietuvos piliečių. “Netikri” Lie
tuvos piliečiai, — pažangioji 
Lietuvos visuomenė, biskj skir
tingos nuomonės, — ji savo teis 
mą senai yra išnešusi ir tas tei
smas be apeliacinis. Bet kol kas 
tie piliečiai gyvena tik dvasi
nių, ne Valstybės gyvenimu. 
Valstybės gyvenimą yra mono
polizavę “tikrieji,” kurie Romos 
įkvėpimais gyvena.

Saulė šiandien prasišvietė.. 
Gal ji pagelbės nustumt ir tą‘ 
dvasinę ūkaną nuo mūsų sie
lų, kuri slegia ir slegia. Tikėki
mės, kad ir virš aprašytas “teis
mas” daug ką nušvies...
Kaunas, 10-11-25.

ir kad jis Pirmu, sykiu girdįs, 1921 metais yra pasakęs tai vis > A\ Nowakoski, kuris labai sym-

RMAN 
'“U.OVD”! 
SUGRĄ2TINĖS LAIVKORTĖSI

NUPIGINTA KAINA 
1 LIETUVA

PER BREMENĄ
Puiki Trečia klesa, kajutes 

Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 R 
mėnesiu, be kliūčių įleidžiami j

NORT

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ! 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

HOLLAND
13 AMERICA UNE lhF
Tiesus-trumpas kelias per Rotter

dam’ų, į ir iŠ visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

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

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New York__

p.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo b iki 11 A.
Nuo 2 iki 4 P. 
Nuo 7 iki 8 P.

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

M.
M.
M.
M:

JONAS GREBLIAUSKAS
Ir SŪNŪS

Patyrę, Laisniuoti Oratoriai 
Balsamuotojai 

automobilius 
reikalams, 

i So. Paca 
Baltimore, Md

Paroamdoine i 
kiemą

Ofisas: 425
Tel. Plaza 1350

viso

st.

kad “vėjo liga” galima būtų su
prasti veneriška liga. Teisėjas 
skelbia 10 minutų pertraukų.

Pertraukoje Bagočius prieina 
prie Kneižiuko ir jam sako, kad 
jis negražiai daro, taip neteisin
gai teismų informuodamas. Gi 
Kneižiukas po pertraukos atsi
stoja ant liudininko suolo ir pa
reiškia, kad pertraukoje Bago
čius jam sakęs, jog kai’kuriose 
Lietuvos dalyse esą suprantama 
“vėjo liga” kaipo veneriška li
ga. Bagočius atsistoja ant liu
dininko suolo ir užginčina, kad 
jis tokios nesuomonės Kneižiu- 
kui nesakęs, nes tos minties vi
sai negalima dasileisti.

Sandaros advokatas kalba j 
Jūrę pareikšdamas, kad verti
mas yra neteisingas ir kad liu
dininkai tų vertimų faktais su
mušė. Taigi jis pareiškė, kad 
Garmus pirmame kvotime prisi
pažino prie viso ko, kas tame 
straipsnyje yra parašyta, o da
bar visko užsigynė. Taipgi fak
tais nurodė, kaip kaltinamo liu
dininkai faktais sumušė skun
dikų įrodymus ir pareiškė, kad 
ta viskų suglaudus krūvon, kal
tininkų negalima rasti kaltu.

Prokuroras kalbėdamas į Jū
rę pareiškė, kad Garmus esąs

ką griežčiausiai užsigynė. Da-1 
bar lai sprendžia kitų kolonijų 
lietuviai ar tas kun. gerbia Aš
tuntąjį Dievo prisakymą: “Ne
kalbėk neteisiai prieš artimą sa
vo” ar jis jį sumynė.

Bostono kiltesnioji katalikiš
ka visuomenė tokiu Garmaus pa 
sielgimu yra pasipiktinusi. Ji sa 
ko, kad buvę jo prakalbose ir 
savo ausimis girdėjo, kaip jis j- 
sikarščiavęs sakė, kad iškarti 
bedievius, na, o dabar užsigynė 
savo pasakytus žodžius. Ji da
bar stato sau klausimą, ką gir
di mes galime sulaukti nuo mū
sų dvasiškų vadų, jei jie išdrį- 

taip pasielgti.
“Vienybės” Koresp.

s ta

NEWARK, N. J.
Lietuvių Nepriklausomybės 

šventės ApvaikŠčiojimas

Netvarkas, turbūt, turėjo lai
mę apvaikščioti nepriklausomy
bės šventę kuoiškilmingiausiai, 
nes čia pribuvo gerb. Lietuvos 
Atstovas K. Bizauskas, iš Wash 
ington, D. C.

Jam atvažiavus j Newarką 
apie 6 vai. vakare, buvb sureng
ta privatiški pietūs pas pil. A. 
S. Trečioką, kur dalyvavo gerb.

patiškas lietuviams; taipgi kal
bėjo A. B. Strimaitis, kun. Si
manaitis, kun. Kelmelis, V. Am- 
įbrozevičius, A. S. Trečiokas, M. 
Truska, P. Lukšis, A. šlapelis, 
Jurg. Lelešius, M. Akialis, p. A. 
S. Trečiokienė, M. Kralikauskie- 
nė, M. Akelienė ir dar keletas 
kitų. Ant galo kalbėjo mūsų 
gerb. Atstovas K. Bizauskas; 
jis kalbėjo pirmų dalį anglų 
kalboj, o antrų dalų lietuvių.

Apie 3 vai. iš ryto publika ge 
rai pavalgius ir prisiklausus 
gražių kalbų pradėjo skirstytis 
į savo namus, šitas gražus ap- 
vaikščiojimas pasiliks Newarko 
Lietuvių mintyje per ilgų laikų.

Laike prakalbų aukavo del 
Vilniaus vadavimo: A. Žiugžda 
ir kun. Kelmelis po $5.

P. Biekša $2.
(žiur. ant 4-to pusi.)

PUMAS LIETUVY!
Ohlropraktlkas-Gydytoja*

J. Vaitulionii, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. T.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nediliomo ir šventadieniais:

Nuo 10 ▼. ryto iki 1 v. po piet.
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PAŠTO ŽENKLAI
Rašo Prof. E. Volteris

Paštų ženklų atsiradimas arti 
minusia suršitas su naujųjų am 
žiu susisiekimo ir pašto istorija. 
Pirmasis našto ženklas išleistas 
1840 m. gegužės 6 d. Anglijoje, 
jis kainavo vieną penny.

Europos naujųjų laikų istori
kai, būtent Folfas (Gustav Wolf 
Einfuehrung in das Studium 
der neuetam Geschichte, Ber
lin, 1910), A. de Rotschild’as 
(Histoire de lą poste aux lettres ke 
dėpuis les’origines les plus an-li 
ciennes jusqu’ a nos jours, Pa
ris, 1843) ir kiti, kaip Belloc, 
Ruebsam, Gdetz, Heiner, Ste
phan aiškino pašto plėtojimąsi 
pastaruoju metu ir įvertindavo 
pašto įstaigų svarbumą įvai
riems pasaulio reiškiniams, y- 
pač pagreitinimą susisiekimo, 
platinimą, žinių, informacijų, 
naujienų prekybos, pramonės, 
technikos 'bei visų mokslų srity. 
Jų nuomone, pašto ženklai sin-

PUlLftl
ŪfcDEGI-

MA1

'j Apsaugok Sveikata

Profilaktas vyrams, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35e. 
(Tnrba (4’s) |1.

Visose aptlekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman Ht.
Now York 

Prašyk aprašymų

bolina ne tiktai valdiškos politi
kos Įvykius ir tendencijas, bet 
taip pat pavienių socialinių gru 
pių gyvenimo apsireiškimus. Ta 
čiau pašto ženklus reikėtų na
grinėti ne tik visuomenės isto
rijos, bet ir grafinės technikos 
tobulėjimo

Pirmieji 
matyt iš 
“Die Jagd

>” buvo menininkų 
ir graverių ant vario atlikti.

Bet kas yra tai pašto ženk
lelis ir kaip jis atskirti nuo 
“billet des ports payes,” spaus- 
ir kitų ’ pašto ženklų, tikra jų 
prasme, .pirmtakūnų? Einantį 
dintų kvitelių, frankoštempelių 
šių dienu vokiečiu filatelistu ai
škinimais, pašto ženklas (Brief - 
marke oder Freimarke) yra tai 
žymė, kad už siunčiamąjį paštu 
laišką, ar siuntini, pašto įstaiga 
išanksto gavo nustatytąjį mo
kesnį. Ne visur, tiesa, pašto žen 
kini vartojami. Kinuose, pav., 
buvo tam tikri, antspaudu pažy
mėti 
joje 
mas už 
laišką.

Pašto

žvilgsniu.
pašto ženklai, kaip 
pailgeVco knygelės 
nach der Biefmar- 

sumanyti

laiškams vokai, Sardini-
- lapeliai, lyg pakvitavi-

apmokėtą siuntinį ar

ženklams atsiradus 
tuoj paplito jų ypatingi mėgė
jai. Jų tarpe pragarsėjo fran
cis dr. Magnus (Legrand), gra-

I

sų mokyklų. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
228 — 2nd Avenue,

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS 

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

Prenumerata metams--------------$2.00
Lietuvon metams------------------- $3.00

Pusei metų puse kainos.

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 
i Lietuvą ir Partraukia Gimines į 

Amerika.

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

Instruktorius L. TYCHNEVIčIUS
garantuojame lai.snį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mė
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 visas aštrias, ironiškas VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarkit su DR. ZINS, Specialisto, 28 metų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbnčio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga ar Ilgai kenčiate, Aš GA
LIU PAGELBĖTI.

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

Mano kainos lųbai mažos. Įeina ir as
meniškas atlankymas. Serumai, čiopai ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Beda 
Ir patarimas dykai.

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyzė su Wm- 
germano tyrimu ir mikroskopo ekzaminaei- 

atspėjimas ir gydymai.

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

ja. Tikras
- j . ‘

. h •‘.' ♦ r

110 E.
> (tarpo

OSVALDAS KIBURIS
yra geriausia East Now Yorke, kurioje kiekvienas ras skanius valgius, 
ožk audžia! ir draugišką nžėjiiną. Prašomo nepamiršti atsilaukytl pas —

8*1 GLBNMORB AVENUE, 
(East New York)

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Cypress 3980

■a.

ir kt. 
pagal
iu n go, 
ženklą,

veris Mahon ir kiti, nepaprastai! nusimanau 
uoliai rinkusieji pašto' ženklus 
kolekcijoms.

Istorijos žvilgsniu pašto žen
klai renkama ir nagrinėjama 
turint omeny:

1) ženklo kursavimo laikotar
pį-

2) .reikšmę paveikslėlio, at
vaizduoto ženkle ir jo autorių,

3) tos ar kitos išleistų ženk
lų rūšies skaičių,

4) priežastis, del kurių pašto 
ženklas buvo išimtas iš apy
vartos,

5) ženklo poperį.
Kiekviena valstybė, tauta bei 

grupė stengiasi atvaizduoti pa
što ženkluose savo ideologiją. 
Yra nemaža įvairių laikų ir kra
štų pašto ženklų, paveikslėly 
reiškiančių tautinius nusistaty
mus ir jausmus, kurie ne be ko
vos pasirodė pasauly. Pav., kad 
ir rusų carizmo laikais iškovo
ti “zemstvos” pašto ženklai, Pa
kaitės valstybių, Lenkų 
ženklai. Bulgarai, Rusų 
ba išsivadavę iš Turkų 
išleido atminčiai pašto
vėliau gi išmetė rusų dvigalvį 
arą, pakeisdami jį savo ženk
luose paveikslėliais iš savo pra
eities ir gamtos. Taip pat Lietu
va, išsivadavusi, pasistengė pa
keisti vokiečių ir kitus nelietu
viškus pašto ženklus savaisiais.

Pašto ženklai apibūdina tau
tos būdą, krašto ypatybes, sim
boliną tautos didvyrius ir poli
tikos veikėjus. Kuriai nors ka
tastrofai, karui, sukilimui ir tt. 
įvykus ir krašto valiutai kri
tus, pašto ženklų kaina kįla pro 
porcionaliai pinigams, bet sim
boliai pasilieka tie patys. Pri
minkime nors pastarųjų metų 
Rusiją ir Vokietiją.

Filatelistas gali iš pašto ženk 
lų rinkinio matyti, kurio nors 
krašto istorijos atspindžius, su
prasti jo ekonominę padėtį, jo 
ideologiją, prisiminti įžymes
nius istorijos ir mokslų srity 
įvykius. Taip nepersenai Fran
ci ja yra išleidusi ženklus su Pa- 
steuro ir kitų mokslo bei politi
kos vyrų atvaizdais.

— Lietuvos Filatelistas

kaip ir valgių vi- 
rėjybeje arba kultūringame blu
sų veisime. Kam čia, ponai, ma 
ne... O jei jau norit redakto
riaus — tai šit šalę manęs gyve 
na kurpius. Jis kur kas šiuo at
veju būtų naudingesnis. Supran 
ta apie politiką, ekonomiją ir 
šeimynini gyvenimą, nes gyve
na, bene, su trečiąją žmona. 
Kreipkitės į jį.

— Tamsta mūsų nesupranti. 
Niekis, kad nenusimanai laik
raštijoj. Pas mus juk niekas 
neišmano apie tą darbą, kurį 
atlieka. O juk dirba, valdiš
kais automobiliais važinėja, 
karjerą daro, kitas jau net dva
rą įsigijo. Ne tamsta pirmas, 
ne tamsta paskutinis. Pagaliau, 
jei tamsta nesugebėsi ar neno
rėsi redaktoriauti, tai tik pasi
rašysi laikraščio pabaigoj:

“Atsakomasai redaktorius, — 
Jurgis Bumbulas”, — ir tiek.

— Kaip gi atsakomasai? Ar
gi aš galiu atsakyti už tai, ką 
kitas padarys?

— žinoma gali. Pas mus tai 
praktikuojama. Knygvediš pa
vagia pinigus, sargas — atsako.

— Na, ponai, jei šitaip, tai 
krėsk jus bala! Neapsiimu, ši
tokiu būdu tai ir i dausas kelio
ne neilga....

— Kaip tai neapsiimsi! Mes 
tamstą boikotuosime. Paskelbsi
me, kad tamsta nekultūringas 
jautis, nemokąs ir nenorįs dirb
ti krašto gerovei.

— Kai del jaučių kultūringu
mo, tai neteko girdėti, kad koks 
nors žalmargis šoktų viename 
kliubu fokstrotą ir vilkėtu smo
kingą arba lakiorkas. Negirdė
jau taip pat, kad bulius neštų 
savo sužieduotinės vardo dieną 
jai gėlių, kaip apskritai priim
ta kultūringų sutvėrimų tarpe. 
Kas del nenoro dirbti krašto 
gerovei — turiu pasakyti, kad 
aš tai norėjau daryti, bet vis 
kaž kaip nenusisekė. Savo lai
ku buvau manęs išveisti visas 
širšes, kad krašto piliečiai ga
lėtų, be pavojaus būti įgeltais,

vaikštinėti pakrūmiais. Bet iš, 
to nieko neišėjo.

Jei aš tuo galiu pasitarnauti 
krašte gerovei, — ma jus para- 
liai. Imsiuos redaguoti tą jūsų 
laisvos minties ir kitų laisvų 
galų laikraštį.

žodžiu — paspaudėme vienas 
kitam rankas ir aš pradėjau 
naują karjerą. — Spaktyva

LIETUVIAI AMERIKOJE

Newatk, N J.
pusi.) 
Trečiokas,

Redaktorių Golgota
(Iš sekundraščio) 

(Feljetonas)

Eini, žmogus, gatve, rūkai, 
žmogus, pypkelę ir spjauni per 
lūpų kampą. O čia, bimbt — su
davė musė i kaktą, žmogus — 
keberiokšt — ir galas. Nejauti 
savo galo.

Taip ir su manim. «
Ateina aną dieną keli ponai ir 

sako:
— Tamsta privalai būti mūsų 

laikraščio redaktoriumi!...
— Tai yra, kaip tai redakto

rium?
— Ot, taip — redaktoriumi! 

Reiškia, redaguoti mūsų leidžia
mąjį laikraštį...

— Ponai, — tariau jiems pro 
ašaras, — visą savo gyvenimą 
padariau du nusikalstamuosius 
darbus:

Vieną — neištekėjau už 40 
metų jaunutės merginos, kuri 
užsispyrusi norėjo mane vesti.

Ji buvo jau pasirūpinusi ir 2 
vaiku ir 
trečią.

Antrą 
džiau — 
eidamas
skrybėlių saloną, kuriame, kaip 
kalba išmintingi žmonės, rišami 
mūsų krašto gerovės klausimai 
ir abelnai... klausimai.

Jei už tuos du nusikaltimu 
manote bausti — bauskit lygia- 
daliai nusikaltimo dydžiui, skir
kit mane kokios nors kontrolės 
valdytoju. Bet kam redakto
rium?

— Tamsta mūsų nesupratai. 
Mes leidžiame idėjinį laikraštį, 
kuris kuoplačiausiai informuotų 
visuomenę ir duotų tai pačiai 
visuomenei savo skiltyse vietos 
reikšti vieną kitą laisvą mintį.

— žinau aš tas jūsų laisvas 
mintis... Po tų laisvų minčių, 
paprastai, sprandai braška... Be 
to, juk aš laikraštijoj tiek te-

žadėjo pasirūpinti dar

— nusikaltimą papil- 
nepakėliau kepurės pra 
pro vieną moteriškų

Tėvynės liga nesirgk, 
Laivakortę išsiplik, — 
čia “Vienybė” jums padės 
Ir maloniai palydės.

DR.HUMPHREYS’

At the first sign of a Cold 
tako 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 
Got “77“ today.

At all Druggists 30 cents. & 
HUMPHREYS' HOMEO. MEDICINE CO.

156 William Street. New York

Foi” Grip, Influenza

(Tąsa nuo 3-čio
Po $1.: — A. S.

M. Truska, M. Baniukaitienė, 
M. Kancerienė, A. Armen, U. 
Narbutienė, J. Katilius, A. Kaz
lus, J. Daukšys, O. Staniulienė, 
E. Matulienė, V. Cibatas, B. 
Vaškevičienė, M. Gebienė, J. Pa- 
knis, P. šraibakauskas, A. Ma- 
sar.dukas, V. Jurkaitis, J. Se
reika, A. Kaminskas, L. Ereliū- 
nas, J. Yuknius, J. Žakas, A. 
Mal ule vice, V. Boreika, R. P. Pel 
inns, M. Jegiliavičia, J. Zama- 
ris,. P. Elseika, J. Jucius, J. 
Zupkus, A. Vasiliauskas, P. Ber
notas, K. Banys, A. Laukžiamis, 
J. Kanapke, K. Tamošauskas, A. 
Lelešius, M. Demskis, J. Matu
levičius, A. Tiknius, A. M. S., A.

Radzevičius, J. Butkūs, J. Sin
kevičius, E. Balukonienė, C. Bu 
bienė, S. Areliūnas, J. Varnies, 
V. Antulis, M. Akialis, A. Šla- 
pialis, J. Kralikauskas, K. Kru- 
menas. Smulkių $20.35.

Viso------- -------$93.35
A. S. Trečiokienė, sekr.

Savo gražų skatiku,
Nelaikyk jį už dyk|:
Duok jam peln%-gen»V| —
Dėk | mūsų Bendrovę.

Bėras 110.00.

Pilnai Prirengtas
Aštrinu skustuvą, pnčioje 
rtinkenoj be išėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
išvalyt. Pilnas setas ' 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir uugŠ.

Valet Auto-Strop Razor

flL&X SHRUPSRI
Pranešu X •

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

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštj-literatūrų ir . Lietuvių 
Tautų! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešui 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 

" nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytų

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėrnyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per paštų išsiunči&m Ci
garus visur po Amerikų j ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuvė 
DIVISION AVENUE 

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

, Cigarai labai geri, verta pa- 
romt teisingų pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
liuosam laike ir vakarais, kurie 
netingi.

131

Pel. Greenpoint 57G2

ma Ievoj am o visokios rūšies paveikslus;

ST

i
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J. MAMNAUSKAS
— ir —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių .nešančių.*, šeštų 
nuošimtj. 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 Uounsellor-at-Law 

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

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

Fotografuojame ir
darome didelius ir atnaujiname senus. Darbi) atliekame už 
žą kain%. Ant pareikalavimų einame į namus, kaip tai del: 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turflti gerasnča rūšies 
veikslų, reikale kreipkitės pas mu* šiuo adresu: —•

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

—
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<1 So. Ind Str., x Brooklyn, Ji. Y«
Telephone 886 Greenpoint

NAMAI — MAŽOS ŪKĖS
• 4 Z’ .
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Vienna arba dviejij šeimynų namai ir 5,000 kv. pėdų žemės del dar
žovių ir višty, galite tuojaus būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
namo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti, suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokate rendą,. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
vokariai, krautuvės ir visokių dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau
čių’ dirbtuvės į kurią, reikalaujama 50 šeimynų del nuolatinio darbo. 
Oras sveikas, apielinkė labai graži. Pasinaudokit šia proga, atvažiuokite 
greit, arba rašykit laišką del platesnių informacijų. Lincoln Company 
Builders, 206 Broadway, Room 244, New York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Ncdėliomis iki 1 valandai. (30

reikalinga |

Telephone 7887 Main ,Tel. 2320 Greenpoint

Juozas Garšva

l/lršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

OFISAI

>:oioioio.o:o:o:o:o:o:o:oTo'o|

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGfl IR BEDFORD AVENUES.

Priitatom į vigai New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai

231 Bedford Ave 
BROOKLYN. NEW YORK

i

I

,4

DIDELE PERMAINA PO 10 METU PIS 
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kuriems tik ko

snuntw

kreipkitės

198-200

o:o:o:o:o:o:oo:<)o:o:oo:o:o:o:o:o:o:o:o!orororoWtoloIO?oloMoi|OMoioICio^o;oio.'oio'o:o:oio:o:olo:oWIOlo!
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Mano firma gerai atlieka sekančias darbus: tšbalsamnoja ir laldeja mirusias ant 
kapinių. Pagrabaa yaraolla na* paprasčiausių iki >rakilnlaa*lų. Parsamdo karietas lai
dotuvėms, v eisi! joms, krikštynoms ir kitiems yasivallnėjimami.^

——~ —n

visobrty

264 Front Street

4



KOVO (MARCH) 3 D., 192

uaipedos Krašte Drausmė 
Prieš Religinę Beprotybę

PASTABOS

(žemiau 
“Klaipėdos 
džios imtą

einantis straipsnelis 
žiniose” praneša vai 
žingsnį sutrėmimui 

žinomos biblistų sektos, del ku
rios sapaliojimų pradėję žmo
nės eiti iš proto. Kritiškai žiū
rint, reikėtų ištirti, ar tik nuo 
Mblistų ta beprotybės kilo, — 
bene tai bus vaisius jau anks
čiau by kurių religinių sektų į- 
gy vend into žmonėse fanatizmo? 
Taipgi, ar šitas valdžios žygis 
r

f

dtaustųvisam Krašte. Priežastis 
tokiu žygiu esą tame, kad pa
staruoju laiku “biblijos tyrinė
tojai” savo pranešimais žmo
nes stačiai iš proto išvaro. Apie 
vieną pastarųjų dienu atsitiki
mą pranešama štai kas.

“Pasaulio galo” vaisiai. Gra- 
bupiai. Urnai sumišo ūkininko 
sūnus Smailius. Jis pasiklausė 
vadinamųjų “bibėlių tyrinėto
jų“ pranešimo apie būk tai jau

Rašo Ainiu Braiža

surengė muštynes

įkvėptas iš Kauno ka'tali- už durų esamą pasaulio galą ir 
kų ratelių? Amerikoje ne trėmi-įjau vos namo sugrįžęs iš to taip 

sumišo, jog ji į ligoninę nuvež- 
čia jis visokiais re-

mais žmonių beprotybė sulai
koma, bet švietimu. Del pasakų ti reikėjo 
apie “pasaulio pabaigą” ir čia ligiškas kalbas užvedė ir paga- 
buvo keletas tragikomedijų, — liau net trankytis pradėjo. Ne
be! religinio trėmimo valstybė nurimo nė į bepročių tvartą Į- 
r'nm:ino imti. ApŠviėta tatai, at-

rūlb- 
siuvių 54 skyriaus susirinkime 
19 vasario?

“Laisvė,” norėdama nusiplau
ti savo purvinas rankas, bando 
primest tą tautininkams, socia
listams, katalikams rūbsiuviams 
būk pastarieji užpuolė ant ko
munistų.

Didžiausiais kaltininkais yra 
“Laisvė” ir komunistai. “Lais
vės” skiltys buvo pilnos agita
cijos, kad reikia nuverst da
bartinę skyriaus valdybą ir ak
iai norėjo žmonėms apdumt a- 
kis. kad klastuotojai knygų J. 
Manelis yra “all right.”

Antras kaltininkas yra da- 
gabentas. Ka tik galėjo, jis ap- A™alg;™eitl' ^tl,vi«

-- ................... |laikraščio Darbo redaktorius,
įeika. Jis lygos skiepi
au s i r i n k i m u o s e agitavo 

davatkas seka- 
“kad ir kraujas pralieti 

ko-
ne- 
nei

liks. — “Vienybes” Redakcija), daužė ir sulaužė. Nebeliko kito-j 
--------  ko daryti, kaip jį surištą bepro- 

šilutės apskrity uždrausta “Bi-'čių ligoninėn į Vokietiją nuga- 
I Ii ;t: 4 tyrinėtojų” propaganda 1 benit. 

----- ------------- v
Pasaulio galo apaštalai žmo

nes iš proto išvaro.
Apskrities Valdyba uždraudė 

“Biblijos tyrinėtojams” Šilutės 
apskrity rengti susirinkimus ir gos plianu. Klaipėda 1922. Psl. 
pranešimus. Taip pat uždrausta' 23. Kaina 60c. su prisiuntimu 
ir visų kitų kurių nors orga- Į Amerikon.
nizacijų arba asmens praneši-j ši knygelė, kaip ir jos ant
inai apie neva veik įvyksiantį rašte rodo, yra vadovėlis po Pa- 
pasaulio galą. Valsčių viršai-' langą keleiviams, kurie nori at- 
čiams įsakyta visus panašius lankvti šią Lietuvos istorinę vie 
susirinkimus išardyti. Šilutės tą ir pasigrožėti jos pajūriais 
apskrities valdyba be to kreipė- bei istorinėmis liekanomis. Yra 
si i Krašto Direktoriją, kad trumpi aprašymėliai 
šioji “Riblijos tyrinėtojų” su
sirinkimus ir pranešimus už- 
CWMIIIIWilWlliiWiMMlWMWIMMlW MITRI

NAUJI RAŠTAI
Vadovėlis po Palangą ir 

apylinkę. — Surengė pensijomis 
“Rūtelė” Palangoje. Su Pala n-’

jos

visų Įdo
mesnių vietų, kurios nuvaizduo- 
tos paveikslėliais (viso 20).

DEKLEMACIJOMS KNYGOS
1. Deklematorius. Pamokinimai kaip deklemuoti. Rinki
nys eilių juokingu, griaudžių ir meilės__________65c

2. Pavasario Balsai. Maironio eilių rinkinys, skambios,
gražios poezijos--------------------------------   75c.

3. Petro Armino Raštai. Pasakėčios apie gyvulius, pri
taikytos prie žmonių gyvenimo______________  25c

4. Vaičaičio Raštai. Senai Amerikos liet, laukiama knyga
pilnas rinkinys mū gražiausių eilių dėstytojo------ $1.00

5. Trimitas. Rinkinys patriotiškų, meilės ir juokų eilių 50c
6. A. Strazdo Raštai. Rinkinys eilių to juokdario kunigė

lio, kuris, apart juokų, dar galėjo ir gražių meilės eilių 
parašyti ----------------------------------------------------- 50c

7. Tautos Vainikas. Rinkinys deklemacijoms eilių ir
dainų _______t--------------------------------------------  50c

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

APART DOVANŲ BUS ATLYGINIMAS

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

TĖMYKITE SKELBIMUS, SKAITYKIT “SANDARĄ

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

SANDARA
327 E St., So. Boston, Mass

Vi ncas J. 1 Jaunoka?
..............................APTIEKORIUS - • — —41

aptieka

tame susirinkime, ma- 
priešą

niuose 
komunistiškas 
mai 
reikėtų, bet šį susirinkimą
munistai turit laimėt; o jei 
laimėsit draugai, tai neverti 
išlupto kiaušinio.”

Taip ir atsitiko. Komunistai 
“sukilo
nydami užpulti savo 
bet štai svetainės užžiūrėtojas 
išgirdęs triukšmą, įėjo Į svetai
nę. Pamatė komunistus “durna- 
vojant,” pasišaukė savo pagel- 
bininkus šlavikus ir iššlavė 
lauk iš svetainės visus triukš
madarius.

—o—

^BEROVĖs SKYRIUI
z D E L AP R Ū P t NIM O

MOTINŲ IR JŲ 
lKŪDIKIŲ SVEIKATOS.

te

kiame skyriuje mu laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalu* |<lonilua būalandionia 
motinoms ir motinoms jau
ny kūdlkiy.

KUdiklv aprfiplninuu ir pe

nėjimą* yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai ir tautki 
ir me. jaučiams, kad 1*1 

yra dalykas, kurį mes tu
rima regulIariUiala laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvIldentL

STRAIPSNIS 114 
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PRIEŽIŪRA INDŲ VARTOJAMŲ 
PRIE KŪDIKIŲ PENĖJIMO

Visi šaukštai, puodeliai skahrados, 
micros, bonkutės, ir žindukai, turi bū
ti sterilizuoti verdančiame vandeny 
tuoj pirm vartojimo. Sterilizuoti rei
kia ir kiekvienas skuduras ar rank
šluostis, kuris vartojamas tu indų nu
sausinimui. Būk tikras, kad ir jūsų 
rankos yra absoliutiškai švarios, ii’ ne
kosėk nei spjaudyk arti kūdikiu mai
sto. Gerai yra perleisti verdančio van
dens ir per keną pirm atidarymo, ir 
žiūrėk, kad atidarytojas būtų švarus. 
Tai apsaugos Įmonės, kurios gali su
taupyti gyvybę. Visokis vanduo rei
kalingas kūdikių maitinimui turi būti 
pervirintas, ir atvėsintas, ir laikomas 
kietai užsidarančiame stikle. Vienu 
kartu atvirinkit tik tiek vandens, kiek 
reikia visos dienos penėjimams. Ge
riausia bonkutė penėjimui yra tokiu, 
kurią galima išplauti su trintuku įki
šus į vidų — bonkutė kai kona, trum
po kaklo, plačios apačios ir išmieruo- 
ta iki aštnonių uncijų. Naujai nupirk
ta bonkutė reikai sustiprinti paver
čiant jas šaltame vandeny kokią 20 
minutų. Tada bonkutės niekados ne
truks jei į jas pilsi verdančio van
dens. Kūdikiui pabaigus valgyti rei
kia viską iš bonkutės išlieti, perplau
ti šaltu vandeniu, ir pripildžius šalto 
vandens palikti stovinčią iki ją ga
lėsi išplauti su šiltoms muiluotoms pu
toms, vartojant trintuką (brošę). Ta
da vėl perplauk nėr keletą vandenų. 
Pirm vartojimo įdėk jas į verdantį 
vandenį ir pavirink 15 minutų, idant 
sterilizavus. Nebeperplauk jų po ste
rilizavimo.

Koniškas žindukas-čiulpikas yra ge-

išvalyti, čiulpikai su ilgais gumos 
vamzdeliais arba kitokiais pridėčkais 
neturi būti niekados vartojami, ka
dangi sunku juos išplauti. Skylutė čiul 
piko turi būti tik tokio didumo, kad 
pripildžius bonkntę ir apvertus ją, pie 
nus 
kio 
liti,
maistą.

greitai lašėtų. Jei įkylė bus to- 
didumo, kad pienas bėgs upe- 
tai kūdikis pergreit turės ryti

Jūsų kūdikis tinkamai augs ir tarps 
j sveikatą ir stiprybę, jei duosi jam 
geriausią priežiūrą ir geriausi mais
tą. Vikri ir stipri sveikata yra1 dalis 
tūkstančių kūdikių vartojusių’ Ehgle 
Pieną. Tą liūdija jų dėkingos moti
nos. šitoms motinoms nėra kito mai
sto, taip visur vartojamo ir taip pa
sekmingo, kaip Engi ePienas.

Skaityk Sltns Straipsnius kas sVaai- 
tę ir pasidėk ateičiai.

'C :-Ųa, ? A .. . i. v*

Lidisve , noreuama Karaimų 
rūbsiuvių simpatiją gauti ko
munistų pusėn, rašo pabraukda
ma: “katalikai tose muštynėse 
nedalyvavo.”

Katalikai nedalyvavo mušty
nėse, — tas tiesa, nes ir kitos 
jokios srovės nedalyvavo, ka
dangi komunistai mušėsi su žy
deliais, svetainės šlavikais ir 
prižiūrėtojais. Taipgi katalikai 
rūbsiuviai gerai atsimena, kaip 
komunistai surengė muštynę 
ant katalikų rūbsiuvių 1918 m. 
Bekampis tąda buvo priešaky
je; ir tas pats Jakubonis, kuris 
šį sykį išvirto kūliais iš svetai
nės, aną sykį' pirmasis pradėjo, 
— užbėgęs ant pagrindžių už
gesino svetainėje šviesas, o visa 
šaika puolės ant katalikų ir ėmė 
daužyt jiems galvas. Negana to, 
nekuriuos dar nubaudė po $99.- 
99, būk katalikai pradėję mūšį.

Katalikai ir kiti rūbsiuviai, 
atsimena gerai Bekampinę sai
ką, ir gerai pažįsta šiendieninę 
Buivydų saiką.

—0—
Kas sukūrė pačią ugnį?
Pirmučiausis užžiebė komunis 

tų “kumštininkas,” didysis Bui
vydas. Dar nepradėjus susirin-1 drūtorių, 
kimo, pašokęs pradėjo kolioti 
pirmininką Glaveską “skebu.” 
Jį pasekė kiti “draugučiai,” ir 
kuomet svetainės užveizda atė
jo ir, apmalšinęs visą triukšmą, 
prašė pirmininko visu susirin
kimu nubalsuoti, ar Buivydas 
turi pasilikti susirinkime ir ra
miai užsilaikyti, ar turi apleist 
šį susirinkimą, didelė didžiuma 
susirinkusių nubalsavo, kad 
Buivydas turi apleist susirinki
mą; tas Buivydui baisiausiai 
nepatiko; ir kuomet maršalkos 
turėjo išpildyti didžiumos nuta
rimą, — išprašyt Buivydą, tai 
didysis Buivydas pasipriešino ir 
maršalkoms. Tuomet įsimaišė 
svet. prižiūrėtojas, pamatęs, 
kad čia — nej uokai, — bet tik
rai norima padaryt triukšmą vi 
same susirinkime ir sukelt kru- I/-
vinas muštynes.

Kuomet užveizda pareikalavo 
Buivydą skaityti$.«su. didžiuma, 
pastarasis drožė užveizdai į žan 
dą. Taip prasidėjo komunistų 
“revoliucija,” kurią Pruseika ♦

H Babies
Love J

and 
and 

to 
no

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

Mrs. Winslows
Syrup

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą ,
GROBLEWSKI

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

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del nema
li mo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro
jan ką.

Žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas i dvi formatas šaknų; 
čielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau
jat.

Del raumafiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
niką. Kainos 35c„ 65c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V
—; AyZ] Albert G. Groblewski 

and Co.
Plymouth, Penn.

prirengė įsanksto savo agitaci
ja. Komunistai pirmieji pradė
jo mušti, gavot mušt, ir ko da
bar verkiat, sakydami, būk jus 
tautininkai, socialistai ir kata
likai užpuolė. Jums tą pirtį su
rengė Buivydas ir Pruseika; 
dabar ačiuokit jiems.

žiemos šįmet nėra, Šešupę neuz- 
šalus, tai sunku ir su malkom. 
Visą žiemą, kada turėdamas lai 
ko, meškerioju. Jonas V. perei
to.) nedėlioj daugiau kaip du 
svaru žuvų pagavo su meškere. 
Taip viskas brangu, darbų nė
ra; visa ta tvarka eina blogyn; 
rugių 3 pūdai 40 litų; kviečių 3

pųdai 50 litų. Dailbų nėra, o vis
kas brangu. Priviso vagilių; kai 
kieno vištas išvagia, o kaip kur

Kur Apsigyveno 
Drūtuolis Žilinskas

(Iš laiško iš Floridos)

Gerbiamas Dėde Sirvydas!
Pora žodžių iš Miami, Fla. — 

Sumaniau į šiltą kraštą važiuo
ti, taip ir padariau; o čia, tai 
kaip amerikonai vadina: “regu
lar God’s Country” (tikra Die
vo šalis). Tas tiesa. Maudomės 
mudu su mano Ona kasdien, — 
jau į juodžkius (negrus) pana
šūs. O, brolau, oras — tai auk
sinis. Matai, čia yra arklių lenk
tynės, na ir mano arkliukas čio
nai, taigi mudu su Ona sutarėm 
aplankyti 
gailini.

Turbūt 
sutikau:

šį kraštą; bet nesi

stebėsitės, ką aš čia 
nagi Petrą Žilinską, 
kur seniau B rook lyne 

gyveno; ir jis arklių lenktynė
mis belosiąs!

Pasikalbėjom. Puikią turi ūkį 
daugiausiai bulves augina ir, sa 
ko, gerai sekas. Tik pamiršau, 
ar turi “Vienybę;” rytoj suži
nosiu, — jeigu ne, tai ir pri
siusiu prenumeratą.

Šiaip viskas puiku. Jau ket
virta savaite mes čia. Rengia
mės grįžt į Baltą Marę (Balti
more). Labų dienų visiems.

F. Ginkus.

IŠTRAUKA Iš LAIŠKO

Kaimas Kantališkių, Sasna
vos vai., Vasario 13, 1925. — 
...O dabar pranešu, kad pas mus
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Tikra Lietuviška Duona 
kurią kepa 

„Garsas" Keptuve
(Seninusia

duoną iš 
kepame

r kitiems

kieno vištas išvagia, o kaip 
į kambarį įsikrausto ir 
gana gerai. — Ačiū, kad 
neužmiršti; labai prašau — 
siusk man vėl laikraščių.

Su Diev, gerbiamas drauge, 
Tavo Juozas K*

Ą,: .

pagarsėjusius URBAN'S
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Kas yražmogatm amžinas prieBas? — 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką
POWDERS (Miltelius nuo Haičio), jokftj laMtų 
nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus prleBol

URBO LAX TABS (28 centai at skry
nutę) yra kai kanūolė prieš kitą amžiną Žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kurie 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlgkų, Homėopatižkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gdrų pas —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telophono Greenpolnt 1411

m

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD03 IR PATALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

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

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,087.15

HLA. kuopos randasi visuose didosniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę“ dovanai ir taipgi 
gauna SI.A. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.oo, 9.00 Ir 12.00 i savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresu:

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

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

smulkiu reikmenų

r • v'
■ -f

Fontaninės plunksnos žinomų išdirbysčių: 
Watermans, Parker, Wahl; Dunn ir Diamond 

Mechaniški paišeliai Eversharp 50c.
Jei SAUGUS SKUSTUVAI (Savety —
ON Kazors): Gillette, Gem ir Ever- 
'/HSi Ready. Taip pat ir skustuvams j|jĮff

peiliukai (blades). Rašymui popie- 
ra dėžutėse, knygelėse ir palaida. on 

yfBH Paveikslams siųsti konvertai ir HM1W pasveikinimui atvirukai v bei kor- llm
“ ' teles su įvairiais aprašymais ir

dailės paveikslais. Laiškams popie- OI
ra tinkama siuntimui Lietuvon su įOį
dainelėmis ir šiaip pasiskaitymais. įJK

•»*

•i •

miltų. J 
vestu- J

ruginių 
keiksus,
pokilinnis. Vi- { 
su užsakymais j 

“Garsas” Keptuvo. Siunčia-j 
duoną ir į kitus miestus, ’ |

W.

Taipgi
vertis
suoniot kreipkitės
prie

i ne

i t ♦ ( t t t MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave.,
Tel. G’p’t. 2876

♦t

t Brooklyn, N. Y.
L <te — — te* tete te* «te «

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

H
| $16.00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono 14kL 
aukso moteriškų laikrodėliui 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS 
Ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras 
J. S. MISEVIČIUS 

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 13 ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare

Nedaliomis pagal susitarimu

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

«SšžžSšEa±3sšššSž£Ežž3ššžESž2E

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

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 parduosimo į trumpą laiką bu geriausiu patarnavimu. 
O) ~ r* Norėdami pirkti namą ar biznį vi- 
į ,Q- -I i sados kreipkitės pas mus, nes mes
I .. turimo įvairių namų ir biznių par-

7“ ' davimui su mažu įnešimu ri ant
lengvą išmokėjimų visose dalyse 
Br°oklyno.

č i Kas per mui kreipiasi, visada gali
' —* r*,. T--^, pasirinkti tinkamą nuosavybę ir

pirkti pigiau negu kur kitur.
Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kogtumeriuB ap
rūpinamo kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentas pirkime ir parda
vimo. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgidio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastj, 
taipput Storų langų stiklas 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 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam

i
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s Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
’•Vienyb6a”. Adresai: 183-187 Grand Btreet, Brooklyn, N. Y., Telefoną: 1417 Greenpolal

V E N KOVO (MARCH) 3 D., 1925

Ir Lietuvaitės Rengiasi 
“Vienybės” Vakarienei!

Kaip girdėti, lietuvaitės ren
giasi iš visų apylinkių dalyvauti 
“Vienybės” vakarėly, Kovo 8 d. 
Knapp Mansione. Jos siuva gra
žias suknias, taiso kitus kūnui 
papuošimus, ir tt. Tas labai pa
girtina, nes kuo žmogus daliau 
pasirodo, tuo dailiau pasižiūrėti 

• kitiems ir pačiam.
Bet aš noriu pastebėti, kad 

prie kūno papuošimo, reikia ir 
dvasios papuošimo. Taigi ku
rios lietuvaitės taisos suknias, 
kad jos prisirengtų ir prie dva
sios gražumo. Tada bus jau vis
kas gražu: ir kūnas gražiai ap
rėdytas, ir dvasia aprūpinta ge
ru tikslu. Tai to, gerbiamosios 
lietuvaitės, tėmykit, kad ne vien 
kūnas turi būti gražus, bet ir 
prakilnus siekimai. Kaip mums 

i niekas nepasiuva taip gražiai 
suknių, kaip mes pačios pasi- 
siuvam, taip niekas kitas neap
rūpina mūsų sielos, kaip mes pa 
čios skaitydamos laikraščius ir 
išrašydamos savo seselėms ir 
broliams Lietuvoje ir čia Ame
rikoje.

Lai skamba ir lietuvaičių var 
das po visą pasaulį, kur tik yra 
lietuvių! Lai skaito ir gėris, 
kad lietuvaitės jau atbunda ir 
žengia pirmyn!

Taigi, rengkitės prie to, nes 
mes lietuvaitės laukiam daugiau 
prakalnių lietuvaičių darbuotis 
savo tėvynės geresnei ateičiai.

Lietu vaitė-šėrininkė.

pajuto, kad ji kas tai metė ant 
jo. žemė pradėjusi siūbuoti 
laively ant jūrų.

Visi pripažįsta, kad tas 
mės drebėjimas yra keistas 
lykas. Didesnių drebėjimų 
vienas negeidžia daugiau 
ti.

že- 
da- 
nei 

pa t i r-

Žemes Drebėjimas 
Brooklyne ir Jausta

bea-

bet kranas tik

- Daugelis brooklyniečių, 
bėjo, dikčiai nustebo, pamatę 
nedėliniuose laikraščiuose ži
nias apie žemės drebėjimą New 
Yorke. Bet nekurie jautė siūba
vimą ir net bėgo išsigandę į 
gatvę.

štai keletas pasakojimų, ku
rtus pavyko gauti, ar girdėti:

J. M. Danielius, “Vienybės” 
vedėjas, pasakoja, kad subatos 
vakare apie 9:20 jis priėjęs prie 
sinkos vandens atsigerti. Laikąs 
Stiklą,
šliukšt į vieną pusę, paskui — 
šliukšt į kitą. Virvutė perties- 
ta per kambarį virtuvėje pra
dėjusi suktis, lyg ją suktų vai
kai, norinti šokti “per virvutę”. 
Gyventojai Pociūno namo pra
dėję bėgti lauk ant gatvės, ma
nydami, kad namas griūva. Vie
nas lenkas net nakvoti bijojęs.

A. Kandroto užeigos barten- 
deris pasakoja, kad jis sėdėjęs 
kedėje prie baro, kaip pajuto 
kad kėdė eina į šoną, paskui vėl 
kitą. Jis dikčiai nustebo. A. 
Kundrotas stovėjęs prie baro 
tuo laiku ir pajuto, kad sykį ba
ras atsirėmė į jį, paskui kitą. 
Unguraitis aiškino, kad tai plai- 
šymas žemių del subvejų, bet 
kiti spėjo, kad tai žemės drebė
jimas.

Juozas Ginkus, savininkas Lie 
tuviško Palociaus, pasakoja, kad 
jis stovėjęs prie baro ir tik

i

Puikus J. Butėno 
Išleistuvių Koncertas

“Garsios’’ Bolševikų 
Prakalbos-Keiksmai

negraži ir 
ligi pačiam 
d. nuo 2 v.

Nors diena buvo 
lietus pratrūko lyti 
vakarui, bet Kovo 1 
po pietų, susirinko apie 200 pu
blikos pasiklausyti atsiveikini- 
mo koncerto, kuri davė mūsų 
dainininkas, p. Jonas Butėnas, 

šiuo kartu p. Butėnas davė 
gana dailiai parinktą programą, 

’kurio sekamas dalis jis patsai 
ku“ jautriai ir energingai išpildė: 
aP“, “Kad skausmas”, “Nemico dellą 

Patria”, “Era mano, “Meilės li- 
L goj širdis”, “Iš Provansą” ari

ja iš “La Traviata”, “Prologo” 
iš “Pagliacci,” “Stovi maišas 
prie durų”, “Tų mergelių daina-į1 
vimas”, “Perme Giunto”, “Sta
sys”, “Blocha” ir “Kal
vis”. Labai gražiai sudainavo 
visas dalis, bet “Meilės ligoj šir- 

pašiekė 
kiekvie- 
publika

Penktadienio prakalbas, 
rias bolševikai rengė, idant 
siginti nuo prisisapnuotų 
šistų” ir juodašimčių, galima 
aprašyti keliais žodžiais. Visi 
kalbėtojai, net kriokdami, įro
dinėjo, kaip bjaurus, nedemo
kratiškas, nedoras yra teroras 
ir jo praktikavimas; bet nei vie 
nas neturėjo vyriškos drąsos 
prisipažinti, kad bolševikai kly
do ir klysta, skelbdami terorą 
prieš sau nepatinkačius žmo
nes, jei jis toks blogas yra. Vie
nas kalbėtojas pareiškė: “Fašis
tų principas yra: jei ne su 
mis, tai kulka tau kakton”, 
o bolševikai lygiai tokio 
principo prisilaiko!

Ypatingai juokų sukėlė 
kriokimu Bimba, o vėliau, i 
makaliene Grikštas. Bimba, be
keikdamas, net kvapo netekdavo 
Nurimdavo tik, kai imdavo skai
tyti “Vienybę” ant pagrindų. 
Matyt, kad jam žmona neduoda 
ramiai “Vienybės” namie pasi
skaityti, t

Publika susidėjo iš apie 200 
žmonių, kurie susiskirstė seka
mai: 25-tas nuošimtis atėjo dy
kai naujos salės pažiūrėti, 25- 
tas nuošimtis buvo “broliai Le
nine”, o kita dalis buvo žmonės, 
norėję sutaupyti 50 centų, nei
dami į vodevilių, bet gerai pa
silinksmindami dykai šiose pra
kalbose. Buvo renkamos aukos 
ir, regis, surinkta apie $15.00.

Matyti, kad paskalai, būk Jan-' ko, 
kaitis smarkiai sumuštas — ne- kompozicijos — visos buvo čio- 
teisiingi, nes jis šiose prakalbo
se sėdėjo pirmoje eilėje, raudo
nas kai burokas. Buvęs.

mu- 
Na, 
pat

savo
savo

Kitas korespondentas mums 
rašo šiaip:

Pereitą penktadienį komunis
tėliai buvo surengę prakalbas 
Miller’s Grand Assembly, kad 
pasiteisinus visuomenei nuo sa
vo surengtų muštynių siuvėjų 
54 skyriaus susirinkime. Jie 
skelbė tas prakalbas — “apsi
gynimui nuo inkvizitorių”, tai 
yra prieš Amalgameitų svetai
nės sargus ir darbininkus, ku
riuos patys komunistai apmušė. 
Bet išėjo prakalbos, kaip visi 
juokiasi, pačių komunistų apj- 
simušimui. Kalbėjo Bimba ir 
komunistų pakviestas Grikštas, 
kuris pačius .komunistus iško- 
liojo “gademais” ir “rup...... ”,
kurie anais metais jam pačiam 
surengę “kačių muziką”. Rinko 
aukas, kurių surinko nežinia 
kiek. Vargiai padengs salės iš- 
kaščius. Daugiau nieko neišėjo, 
kaip tik — piš. Girdėjęs

“VIENYBES” SEIMO VAKARIENĖ 
----- o-----

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

Vakarienės Rengimo Komisija.

SššššE

sudaina- 
“Visur tyla”, 

‘Grįžta laimė”.

dis” ir “Iš Provanso” 
gražiausio laipsnio. Po 
nam artisto išėjimui, 
karštai ir ilgai plojo.

Ponia M. Butėnienė 
vo gana dailiai 
“Aguonėlės” ir

Ponia M, Strumskienė puikiai 
dainavo: “Kad aš našlaitėlė”, 
“Ne del tavęs bernužėli” ir “H 
Pačio”.

Ant galo M. Strumskienė ir 
J. Butėnas sudainavo gražų du
etą iš “čigonai”.

Visiems artistams akompana
vo garsus rusų kompozitorius, 
Vasyl Petrov, — buvęs kaidai- 
sia žymiu asmeniu Petrograde, 
dabar čionai gyvenąs, kaipo 
tremtinis.

Koncertas davė klausytojams 
ištisą pusdienį malonaus girdė
jimo klasinių operų arijų, lie
tuvių kalbon dailiai išverstų, 
kurios skamba dar maloniau, ne 
gu kad originalėje italų kalbo
je. Taipgi ir mūsų kompozito
rių, kaip: Gruodžio, Kačanaus- 

Petrausko ir Vanagaičio

Tą paaiškino 
p. Jokūbaitis.

nai reprezentuotos kaip paties 
p. Butėno, taip ir jo daininin
kių palydovių.

Kadangi del nevykusio oro 
žmonių nedaugiausiai atsilankė 
ir kadangi Millerio Grand As
sembly labai brangi svetainė, 
todėl koncertas būtų buvęs da
vės nedatekliu. 
nuo pagrindžių
Todėl publika mielai sumetė 

_ po koncertui $77.60, kuriais pa- 
i-|dės artistui padengti išlaidas; 

gal liks kiek ir pelno.
Mūsų dainininkas p. J. Butė

nas pareiškė gražią Brooklynie- 
čiams padėką ir po koncerto, 
atsisveikindamas, pasakė, kad 
apie Kovo 21 d. iškeliauja Ita
lijon, 
grįžti

Iš tenai ketina Amerikon 
gal už kokių metų-kitų.

Korespondentas.

Mirė
Jonas Starkus

žinomas Lietuvis,

Velionis Starkus mirė Vasa
rio 28 d., buvo 47 met., per
gyveno Amerikoje apie 25 m. ir 
visą laiką išgyveno Brooklyne, 
N, Y. Velionis buvo per Ilgus 
metus biznyje, ir yra plačiai 
Brooklyno lietuvių žinomas. Ve
lionis paliko moterį ir tris vai
kučius dideliame nuliūdime. Bus 
palaidotas Kovo 5 d. nuo 10 vai. 
iš ryto su bažnytinėmis 
eigomis iš kun. Remeikos 
nyčios, šv. Jono kapinėse, 
dos graborius pil. Juozas 
šva.

Iš Sandaros Pirmos 
Kuopos Susirinkimo

J

ap- 
baž- 
Lai- 
Gar-

šį ketvirtadienį vakare, “Vie
nybės” Svetainėje įvyko A. L. 
T. Sandaros 1 kp. susirinkimas, 
dalyvaujant gražiam būreliui na

1 rių. Svarbiausiu dienotvarkės

reikalu buvo Centro Valdybos 
nominacija, kuriai gauta iš Cen
tro blankos, grąžintinos Cent
rui pirm Kovo 10.

Nominuota sekami (vardai ei 
na iš eilės daugiau balsų gavu
sių) : Pirmininkus — J. W. Liū
tas (ir 1 balsas už K. Makare* 
vičių) ; Vice-Pirm. — N. Ras- 
teris ir J. Ginkus; Iždininku 
A. Ivas, A. Mikalauskas ir 
Ambraziejus; Iždo Globėjais 
K. Sidabrą, St. Mockus ir 
Ambraziejus.

Nutarimai padaryta šie: 
Sandaros bylos prieš kun. C 
mų rėmimui — kiekvienas San
darietis pasižada 
dienos uždarbį; 2) 
gimui ir lektorių 
asignuota pinigu 
Liepos 27 d. apvaikščiojiman 
prisidėti — klausimas dar ne
užbaigtas ir del laiko stokos 
atidėtas kitam susirinkimui.

J.

.L

D 
lar-

duoti vienos 
Paskaitų ren 
sukvietimui 

iš iždo; 3)

Iš raportų paaiškėjo, kad kuo 
pa vis auga, stiprėja finansais 
ir darbais. Valdyba susideda 
jaunų, energingų vyrų.

Sandarietis.

Po Miestą Pasidairius4U

iš

susirin- 
d. sve-

susirin-

— SLA. 83 kuopos 
kinias įvyksta Kovo 5 
tainėje, 319 Grand St.

— SLA. 76 kuopos
kinias įvyks Kovo 7 d. vakare, 
L. Aleksiejaus svetainėje, 33 
Hudson Ave. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Neužmirškite 
užsimokėti užvilktas mokestis, 
kad neliktumėt suspenduoti; 
taipgi atsiveskit naujų narių.

Sekrt. A. Sendrauskas,
48 Hudson Ave.

Kampinis mūro namas Wil
liamsburgo apielinkėj. Lotas 25 
per 100. Krautuvė ir 9 šeimy
nom butai po 4 kambarius kiek
vienai šeimynai, elektros šviesa 
ir gazas. Rendų $5,472 metuose 
kaina $36,000. Įmokėti pagal su 
tarties su savininku. Galima nu
derėti. namas randasi Williams
burgo apielinkėj*.

Keturių šeimynų mūro na
mas, Stuyvesant apielinkėje, ar-

■ ti Broaodway, 27 kambariai. 
Rendų $2,400 metuose, kaina 
$16,000. Įmokėti $5,000.

Kampinis naimas, krautuvės, 
garažas; lotas 25 per 100, Ren
dų $1656 metuose, kaina $13,- 
000, įmokėti $4,000. Galima nu
derėti, namas Maspethe.

6 šeimynų mūro namas, lotas 
25 per 100, po 5 kambarius kiek 
vienai šeimynai, elektros šviesa, 
maudynės, rendų $2,820 metuo
se. Kaina $19,500. Įmokėti — 
$7,000. Stuyvesant apielinkėj.

Kampinis mūro namas1 su 
rautuve, garažu ir butais pen- 

u'om šeimynom, rendų $3,000 
metuose, visi vėliausi įtaisymai, 
išskyrus garinį apšildymą.. Kai
na $25,000, Įmokėti $9,000 — 
Ridgewood apielinkėj.

šeimynų mūro namas.. Lo- 
26 pėdos ir 8 coliai pločio 
100 pėdų ilgio. Rendų $2,- 
metuose. Kaina $23,000 į-

mokūti $7,000. Ridgewood Apie
linkėj.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

8 
tas 
per 
604

Kambarys išsirandavoja del vieno 
ro. Prie mažos šeimynos. Atsišau-

J kit pas: Mikas Jablonskis, 129 Grand 
' St., (Room 8) Brooklyn, N. Y.

— Adomas.T. Ginkus, senas 
“Vienybės” draugas, šiomis die
nomis papirko stambų hotelio, 
biznį, priemiestyje Merrick, L. I 
L, ant Camp Ave. (Seniaus ši 
vieta buvo žinoma, kaipo “Frei
tag’s”). čia bus surengiama už
sakymai puotps, bankietai, va
karienės. Iš Brooklyno pasie-1 
kiama automobiliais sekamai: 
Metropolitan Avė. iki Hillside' 
Ave. .Pasisuk po dešinės į Mer
rick Road, pravažiuok Freeport, 
pasisuk po kairės į Merrick Av. 
Tuomet pasisuk į Camp Ave. 
Pravažiuok ugnagesių stotį No. 
2. (Telefonas: Freeport 1153- 
W).

— Lietuvaitė užsidėjo plaukų 
dailės įstaigą. P-ia Ieva Bajo-1 
rienė šiomis dienomis uždėjo} 
plaukų dailės įstaigą (beauty1 
salon), kurioje ponioms ir pa
nelėms sutaisoma ir sudailina
ma galvučių plaukai, ši, senai 
lietuvaitėms reikalinga įstaiga, 
randasi ant 1123 Washington 
Ave. (prie pat Prospect Parko), 
ir pilnam atidarymui bus įreng
ta apie 14 d. Kovo. i

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA
Pageidauju pirkti paveikslų studi

jų, lietuvių ir abelnai mteivių apgy- 
ventoj vietoj. Geistina, kad būtų Nau
joj Anglijoj. Prašau atsikreipti: —- 
Juozas P. Lukas, 26 Rhodes St., N. 
Britain, Conn. (28

Tel. Greonpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTI8TA8

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

X-Spindullu Dlagnoza
Valandos:

Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Nuo 1 po pietų iki 8 vai.

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėles del Namų, Daržo, 
Vestuvių Ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. T.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo 

moteris

i

Įvairūs Pardavimai
Parsiduoda. — Motorų ir Vyrų 

Kostuiuiersku kriaučių šapa ir furrier. 
Kreipkitės a. Žukauskas, 92 Parkville 
Av., Cor. E. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

(29

Parsiduoda Saliūnas. Parsiduoda Ba
lionas su visais [rengimais, namas ly- 
suotas ir šokių salė. Biznis geras. Par- Į 
davimo priežastis savininko nesveika
ta. Mr. Lakner, 178 Stockholm St., 
Brooklyn, N. Y. (32

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

♦ 
i 
»

i 
♦

» 
t
»
i 
♦

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

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA

‘VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE

Kampinis mūro namas, krau
tuvė su trim kambariais gyve
nimui ir du butai po 6 kamba
rius kiekvienai šeimynai, kaina 
$14,000; galima nuderėti iki ko
kių $12,000 su puse. Įmokėti 
$4,000. Namas randasi East 
New Yorke, gražioj apielinkėj.

Trijų šeimynų mūro namas, 
Stuyvesant sekcijoj, labai gra
žioj apielinkėj, 17 kambarių, 
rendų $1840 metuose, kaina — 
$15,000. Įmokėti $3,800.

Keturių augštų mūro namas, 
butai keturiom šeimynom po 4 
kambarius kiekvienai, 2 krautu
vės, Williamsburgo apylinkėj, 
rendų $3,000 metuose, kaina 
$25,000. Įmokėti $9,000.

Kampinis mūro namas, krau
tuvė ir butai trim šeimynom, 
14 kambarių, rendų $1800 me
tuose, kaina $14,000, įmokėti 
$3,500 Williamsburgo apielinkėj

Keturių šeimynų mūro namas 
rendų $900 metuose, kaina $6,- 
000 įmokėti $2,000, Williams- 
burgho apielinkėj galima nude
rėti.

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

Parsiduoda Namas
Parsiduoda 3 šeimynų 

nis namas privatiškam 
Pirmos klesos namas.

“Vienybė”
193 Grand St.

Tel. Greenpoint 7831

mūri- 
bloke.

(28).

LIAUKUS FOTOGRAFAS

iki 10 
vai. — 
Brook-

(28

Parsiduoda grosernė k delikatesen 
Biznis gerai išdirbtas ir yra gera 
vieta del sugahaus žmogaus. Priežas
tis pardavimo važiavimas Lietuvon. •— 
459 Kcap Str., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda namas. Parsiduoda 3 šei
mynų mūrinis namus privatiškam blo
ko. Pirmos klesos namas. Galima sa
vininkų matyti rytais nuo 8 
vai. ir vakarais nuo 8 iki 10 
Edward Fine, 12 Filmore PI., 
lyn. N. Y.

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

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

Brooklyn, N. Y.

» 
t 
t

♦ 
»

♦

4

Tol. Stngg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas)
r

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankletams ir 

kitokioms Pramogoms 
Goriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

» 
♦»

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Pianai ir playerial, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausių i 
kainų už erish ir ant len 
gvinusių išmokėjimų. 
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Holų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramnfonų 

rankų Pianui nuo $40, Play-
• *

Antrų
orini nuo g 100 ir augščiiiu.i.

Reikalingus pusininkus ir pngelbl- 
n jukas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

Telephone Triangle 1450

1

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

K LIETUVIŠKA AKUSERKA įv 
j

Marijona Tamkienfi
rjjprie palagų ant pareikalavimo 
<Qjdienų ar naktį, taipgi ir ncdfil- 
^►dieniais. Darbų atlieka atsakam

SO STAGG STREET K
Brooklyn, N. Y. jC
Tel. Stagg 6731 £

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

Aklų, 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.

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

adresu:Šiuo

8TOKE8
O. Brooklyn, N. Y.

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, fiiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Monttetb Street 
Kampas Bushwiek Avenue 

Brooklyn, N. Y.

RESTflURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimai
POVILAS BAMULfcNAS ir ANTANAS RIBOKA8 

(Savininkai)

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(SavninkaB)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamlutun Ir ui 
prieinamų kalnų; taippat paslrendavoti svetainę susirinki* 
maras, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

6
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