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SAKOMA APIE 70000 AMERIKOS
PILIEČIU SUSIRINKO PAMATYTI 

PREZ. COOLIDGE PRIESAIKOS
Už Teisybės Parašymą Apie Klerikalų Vadą 

Karvelį “Lietuvos Žinių” Leidėja Gauna 
Tris Dienas Arešto.

YALE UNIVERSITETO PROFESORIUS SA
KO GALI BŪTI IR DAUGIAU ŽEMĖS 
DREBĖJIMŲ.

WASHINGTON. — Viskas yra priruošta Prezidento 
Coolidge priesaikai ir apėmimui vietos keturiems metams 
Baltajame Name. Ceremonijų didelių nebus, nes jų ne
nori pats prezidentas. Bus tik paroda 5,000 kareivių ir 
balius. Per radio apie 20 milionų žmonių gales klausyti 
Coolidge prakalbą, jei norės, žmonių inauguracijos pasi
žiūrėti susirinkę, spėjama, apie 70,000. Coolidge, prisiek
damas, sakoma, pabučiuosiąs tą Bibliją, iš kurios mažas 
būdamas, pradėjo pirmiausia skaityti.

KAUNAS. — Už paskelbimą fakto, kad krikščionių 
demokratų partijos pirmininkas, Karvelis, pabuvęs val
džioje penkis mėnesius, nusipirko dvarą vertės $21,000, 
Felicija Bortkevičienė tapo nuteista 3 dienoms naminio 
arešto.

NEW HAVEN, CONN. — Yale univedsiteto geolo
gijos skyriaus vedėjas pareiškė, kad tie, kurie sako būk 
New Yorko kraštas yra be pavojaus žemės drebėjimo 
atžvilgiu, klysta. Jis sako, kad gali būti ir labai smarkių 
drebėjimų. Iki 1755 metų tokių drebėjimų šiame krašte 
butą keturi, o tų metų drebėjimas apie Bostoną buvęs to
kio smarkumo, kaip San Francisco 1906 metais.

Vienas garsus italų profesorius, kuris išpranašavo 
dabartinį Amerikos drebėjimą, dabar pranašauja kitą 
drebėjimą Pietų Amerikoje, ar Centro Amerikoje.

Kanadoje žemė drebėjo dar nedėlioję ir panedėly. 
Vietoje vietoje iš išgąsčio pasimirė keturi žmonės.

Šaltu Oru Išveja 
Balininkus Lauk

New York. Motelių savinin
kai mano neduoti baliams sa
lių studentų draugijoms. Sa
koma, studentai atsineša deg
tinės, prisigeria ir nepadoriai 
elgiasi, gadina nuosavybę.

Vienas savininkas pasakoja, 
kad vienos mokyklos studentų 
balininkai taip nusigėrę ir triuk 
šmavę, kad reikėjo atidaryti vi
si langai ir “sušaldyti” svečius, 
idant jie išsiskirstytų. Po to, 
šlavikai radę 25 tuščias bonkas. 
O keturis studentus reikėję iš
nešti per užpakalines duris, ka
dangi jie patys jau nepaėjo.

Lenkai Nešvariai
Įtaria Lietuvius

Varšava. Lenkai skelbia, kad 
lietuviai ruošia dideles maldinin 
kų procesijas, protestuojančias 
prieš užvėrimą konkordato Len
kijos su Vatikanu, kuris perduo 
da Lenkijos kardinolams galią 
tvarkyti Lietuvos parapijas. 
Lenkai dar sako, kad lietuviai 
siūlė dovanas už padėjimą bom
bų po lenkų valstybiniais na
mais. 1

E. Saugus, Mass. Teisėjas nu
baudė Uršulę Glinskienę $25 už 
sumušimą savo vyro. Jis taip 
skaudžiai sumuštas, kad guli li- 
gonbūty.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Užmušęs Vaikus, Kad 
Jie Nebūtų Komunistais

žitomir. šiame rusų mieste- 
te eina teismas kaimiečio Zim- 
baluko, kuris papjovęs savo ke
turis vaikus. Jis teisme aiškino, 
kad juos nužudęs dėlto, kad jie 
neišaugtų komunistais.

Trenton, N. .1. Trūkus 3,000 
galionų linų aliejaus fabrike čia 
apdengė 11 darbininkų. Keturi 
apdegė rimtai.

Chicago. Keturi vagiliai ap- 
kraustė Vilimausko brangeny
bių krautuve čionai, t *•

“VIENYBES” SEIMAS KOVO 7 D. ♦ 
----- o-----

“Vienybės4” Bendrovės Seimas įvyks 
Kovo (March) 7 d., “Vienybės” Sve
tainėje”, 193 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Visų šėrininkų pareiga šiame svarbia
me suvažiavime dalyvauti.
Pavadai (Proxies) jau išsiuntinėta. Jei kas 
delei kokiu nors priežasčių negautų, rašy
kit “Vienybės”, ofisan.

VALDYBA.

Havana. Beviešėdamas Į Elizabeth, N. J. šeši kru- 
Kuboje, apsirgo generolas tarnų paveikslų teatrų savi- 
Peršingas.

—o—
New York. Turtuoliui 

Kliube su ledų kapoklių nu- 
sidūrė 48 metų bankinin
kas, vice-prezidentas Equi
table Trust kompanijos. 
Priežastis nežinoma.

—o—
Paris. Franci jos valdžios 

biudžetas šį metą siekia 34 
bilionus franku.

—o—
Chicago. Čia areštuota 

mokytojas, kuris dieną mo
kydavo vaikus amatų mo
kykloje, o naktį eidavo su 
dviem draugais vogti.

—o—
Paris. Alijantai

maršalo Foch paaiškinti pla 
čiau apie dabartinį stovį Vo 
kietijos apsiginklavimų.

—o—
Maskva. Rusų arkeologai 

knaisosi po Kremlio sienas 
ir skiepus, ieškodami caro 
Tvano Nuožmaus knygyno 
kuris būtų brangus istori
jos atžvilgiu.

prašo

Prižadai Dukterims, 
o Skolos Motinoms

New York. Teismas davė Al
len Kirchmanui keturis iki as
tuonių metų Sing Sing kalėji
mo už keistą “biznį”, kuriuo jis 
užsiimdavo. Nepaisant, Ikad jis 
turi žmoną ir 14Jkos metų sū
nų, šis vyrukas lįsdavo prie ki
rn dukrelių ir kalbindavo ženy- 
vis. Besimeilinant jis prašydavo 
paskolų iš motinos, o motinos, 
norėdamos turėti tokį žentą, 
skolindavo. Taip apgavo jis a- 
pie 20 moterų. Kaip tik baigs 
sėdėti Sing Sing už šitą kaltę, 
jį lankia dar teismas už septy
nias kitokias švindelystes.

Užmušė Pačią, Sužeidė 
Save ir Savo Dukterį

Woodlawne, Pa. Neramus del 
savo sveikatos, Samuel Kish, 
45 metų amžiaus, nušovė savo 
žmoną ir pavojingai sužeidė 12 
metų dukterį. Paskui jis bandė 
save nusižudyti, bet tik susi
žeidė.

Per 11-ką Metų Kovojo 
Kad Pasilikus Amerikoj

Washington. Vyriausias Tei
smas patvirtino žemesnio teis
mo nuosprendį deportuoti Este- 
rę Kaplaniutę, žydelkaitę iš Uk
rainos, kaipo silpnaprotę. Byla 
ėjo 11-ką metų.

Sioux City, Iowa. Kelios sker
dyklos, kurios čia yra’, dirba 
gerai. Darbininkams moka po 
40-60 centų į valandą. Dirba iš
viso 4,520 darbininkų.

Detroit, Mich. Darbai auto
mobilių šapose kolkas eina stip

inai. Tik reikalauja darbininkų 
■ant farmų ir prie namų staty
mo.

Indianapolis. Atstovui Rūmas 
perleido bilių, 75 balsais prieš 
11, kad pradinėse mokyklose tu
ri būti skaitoma ištraukos iš 
Biblijos kas rytą.

ninkai čia randasi po $200 
belos ir po teismu už rody
mą paveikslų nedėldieniais.

—o—
Berlin. Rinkimai vokiečių 

prezidento įvyks, kovo 29. 
Visos partijos karštai prie 
rinkimu ruošiasi.

—o—
Berlin. Sausio mėnesy Vo 

kietija pirko už 700 milio
nus aukso markių daugiau 
prekių, negu ji pardavė ki
toms valstybėms. Tas blo
gai ant jos pinigų atsiliepė.

—-o—
Spring--eld, Mass. Nežiū

rint, kad American Woolen 
kompanija, valdanti šimtus 
audinyčių. turėjo nuostolių

4 milionus pernai, ji
pelnų'su juo tragedija. Vieną kartą 

atėjęs pas zakristijoną liepė 
'jam kur tai važiuoti ii- jis su- 

teisia- kvg įsakymu turėjo grįžti tik ry 
kloro- t0 met(h

Dotnuva. (“Vien.” kor.) — 
Kunigas norėjo užmušti zakris
tijoną. Dotnuvos kamendorius 
ir kartu ž. U. Technikumo kape 
lionas, čia persikraustęs iš Ma
žeikių 1923 mt., nuo pat pradžių 
pasirodė labai linkusiu prie pa
nelių. Jis turėjo tūlą tarnaitę,
su kuria labai gerai sugyveno, .vo 
ir kada ji, 1923 mt. kalėdų me-'sustatė protokolą, Rastenį šu
tu norėjo su juo važiuoti į tėviš
kę, jis sakėsi važiuojąs į Kauną 
(ųiat jo tėviškė yra apie Mažei
kius) ir paėmęs mokyklos ark
lius nuvažiavo į Kėdainius, ka
me įsėdo į traukinį ir nuvažiavo 

Ine į Kauną, o į Mažeikius; tar
naitė irgi paskui nuvažiavo ir 
Mažeikių stoty matė, kaip jis 
susitiko su viena panele ir paė
męs miegamojo vagono vietą, 
abu su panele nuvažiavo Klaipė 
don.

Praeitais metais apie rugpjū
čio mėnesį atsitiko nepaprastanie

dar turi neišdalintų
22 milionus dolarių.

—o—
Denver, Col. Čia 

nas daktaras, kuris ___
formų nužudė Savo 32 metų | Pats kunigas nuėjo, kaip pa
lukterį, sirgusią sunkia ir 
įeišgydoma liga.

prastai, pas jojo žmoną. Bet at
sitiko kitaip, negu buvo kunigas 
manęs; zakristijonas neišvažia-

sui sodžium policijos būrys ir | vėl nepastebėti prapuola. Nu- 
padarė kratą pas ūkininką J.1 
Rastenį. Policija kimbanti, būk 
Jonas nesąs ištikimas Lenkijos 
valstybei ir susižinąs su Lietu
va. Laike kratos nieko įtaria
mo nesurado, tiktai vieną lietu
višką laišką, kurį Rastenis ga- 

pašta iš Latvijos. Policija

kentėjusių yra keletas ūkinin
kų, kurie padarė pas įtariamus 
kratą, bet kviečių nerasta. Įta
riami tardomi. Spangys.

'areštavo ii- išsivežė. Aplinkiniai 
gyventojai labai pasipiktino Ra- 
stenio areštavimu, nes visi jį ži
no kaipo ramų darbštų ūkinin
ką ir ypač, kad policija negau
do banditų, kurie čia dažnai 
mėgsta daryti užpuolimus, o a- 
reštuoja visai ramius gyvento
jus.

Vilnius. — Sunkūs laikai. Vii 
niaus žydų laikraščiai ypač 
skundžiasi dideliais mokesčiais. 
“Die Zeit” rašo: kad “dabar žy
du nebemėto iš traukiniu, bet 
jie patys puola po traukiniais, 
šiandien neberauna kiti žydų 
barzdų, bet patys žydai jos rau
na iš desperacijos del bankro
to.”

Kaunas. — Praeitais metais 
Lietuvoj įsteigta 6 naujos paš
to agentūrų, šįmet, del gausiai

Ir sekmadieniais kulia. Vie
nas Topeliškių k., Mariampolės 
apskr., jaunuolis, grįždamas iš 
bažnyčios gerai įsišildęs, užsu
ko pas savo prietelį į svečius. 
Ten radęs keletą nepalankių 
svečių, taip pat gerokai įšilusių, 
pradėjo peštis, šeimininkas vi
sus išprašė lauk. Paskiau atė
jęs maldininkas, sutvėręs spra
gilą, pradėjo savo draugus kul
ti per kur pakliuvo — prakū- 
lė vieniems galvas, kitiems šo
nus, kitus bendrai apkūlė.

žilvitis.
Nors karvės šiaudų paėsti ne

turi — bet už tai jų šeiminin
kai gudrūs. — Sasnavoj, Ma- 
riampolės apskr., vidury sausio 
agronomas laikė paskaitas. Pa
skaitų klausėsi daugybė ūkinin
kų, nuo jų neatsiliko ir mote
rys, kurios daugiausia įdoma- 
vosi vištų ūkiu. Bet atsirado ir 
tokių gudragalvių, daugiausia 
Mauškės lankytojų, kurių kar
vutės neturi net šiaudų iki so
čiai paėsti, bet kurie sako, kad

Šnipė Išgėrė Snapsą, 
Neteko Įrodymų

Annapolis, čia eina teismas 
prohibicijoš agento, p-lės Wil
son, kuri kaltinama, kad darė 
suokalbį, idant išgelbėti nuo tei
smo tūlą Dovidą Eskridge, ku
ris pardavinėdavo snapsą, še
rifo liūdymu, p-lė Wilson, areš
tavusi pusę bonkos degtinės pas 
Dovidą, degtinę išgėrė pati, 
drauge su p-le Coulborne. To- 
Ikiu būdu neliko įrodymų.

Rusai Nori Nušauti 
Du Lenkų Oficieru

Minsk. Rusų karo teismas 
nuteisė sušaudyti du lenkų ofi
cieru, kurie vedė būrį lenkų 
kareivių į Sovietų Rusiją ties 
Kaidonovu. Trečias lenkas nu
sišovė, kad nepatekti bolševi
kams.

11 Darbininkų Sužeista 
Aliejaus Ekspliozijoj

Naples. Laivas su 450 ameri
konų pilgrimų į Romą jau pri
buvo Italijon. Pilgrimus veda 
kardinolas O’Connell. Jie nori 
gauti “švento meto” atlaidus. 
Tarp pilgrimų yra ir lietuvis, 
kunigas Juras.

Mussolini Sunkiai Srega

Roma. Nepatikrintos žinios 
sako, kad Mussolini sunkiai ser
ga ir jo vietą turi laikinai už
imti kitas. Valdžia esą slepia 
Mussolini ligą, kad nekiltų be
tvarkių.

Waterbury, Conn. Darbai Čia 
eina vidutiniškai ir darbinin
kai, kurie negirtuokliauja, gali 
uždirbti pragyvenimą. Bet gir
tuoklystė labai išsiplatinus, čia 
apsigyveno naujas lietuvių ad
vokatas, Albertas Bronskis.

Shenandoah, Pa. Besimūžda
mas su kitu vyru Franas Janu- 
onis nuo Oak St. gavo slkylę 

galvoje.

vo, o sugrįžęs rado raudonikį su 
savo žmona (bežaidžiant. Tą pa
matęs kunigas puolė į jį su pei
liu, bet zakristijonas sugriebęs 
taburetę perskėlė jam galvą; ku 
nigui parpuolus ant žemės, za
kristijonas, manydamas, kad ku 
nigą užmušė, išbėgo ir ikišiol ne 
grįžta, palikęs žmoną raudoni
kiui kunigėliui.

Kunigėlis tuoj išvažiavo Klai- 
pėdon gydytis ir dar rugsėjo 
mėnesy vaikščiojo su aprišta 
galva. Apylinkės žmonės labai 
pasipiktinę tokiais darbais; į 
kunigų prašymus dėti pinigą 
bažnyčios taisymui atsiliepia 
neigiamai. Pasipiktinęs.

Kaunas. — Gražiausios lietu
vaitės konkursas. “Krivūlės” re 
dakcija paskelbė gražiausios lie
tuvaitės konkursą. Jo tikslas — 
surasti lietuviškąjį moters gro
žį. Laimėjusiai pirmąją premi
ją teks pozuoti kunigaikštienės 
Birutės paveikslui piešti, kurs 
bus iškabintas Karo Muzėjuje. 
Konkurse gali dalyvauti visos 

’lietuvaitės nuo 18 m. amžiaus, 
prisiūsdamos “Krivūlės” redak
cijai 2 fotografijas, nutrauktas 
tautiniuos rūbuos: vieną iš pry- 
šakio, kitą visu ūgiu iš profilio. 
Galutinis konkurso sprendimas 
įvyks Kaune, kur bus sukvies
tos gražiausios lietuvaitės ir 
■kur bus sudarytos atatinkamos 
aplinkybės konkurso sprendi
mui. Į konkurso komitetą įeina: 
“Krivūlės” redaktorius Kazys 
Puida (pirmininkas), gen. V. 
Nagevičius, tapytojas Ad. Var
nas, skulptorius Juozas Zikaras 
ir tapytojas Antanas Žmuidzi
navičius.

siunčiamų iš vietų gyventojų 
prašymų, paštų valdyba numa
čiusi įsteigti dar 22 pašto, tele
fono Ir telegrafo įstaigos ir 40 
agentūrų. .

Kaunas. — šįmet Lietuvoj 
yra 47 prie pradžios mokyklų 
žemės ūkio klasės su 750 klau
sytojų ir 8 žemės ūkio mokyk
los su 215 mokinių.

Kaip tenka patirti, žemės ū- 
kio mokslo srity šįmet numato
ma padaryti kai kurių refor
mų.

Karaliaučius. — Baigė moks
lus klaipėdietis, šį žiemos se
mestrą prieš Kalėdas baigė mo
kslus ir išlaikė valstybinius eg
zaminus Karaliaučiaus universi
teto teisių fakulteto 7 studen
tai. Jų tarpe baigė vienas Klai
pėdos krašto tikras ir susipra
tęs lietuvis, p. Mart. Bruzdeilis. 
Jis kiek laiko buvo Karaliau
čiaus lietuvių studentų būrelio 
priešakyje. P. M. Bruzdeilis jau 
išvyko Klaipėdon.

iki šiol mokėjom be ponų pa
mokymų gyventi, mokėsime ir 
toliau. Nėr ką sakyti — tikrai 
gudragalviai. žilvitis.

Stragaliūnai, Linkmenų valse.
Prieš porą savaičių atvyko mū-

Wilmington, Del. Gerokai pa
ūžė hotely, Bosley porelė, sumi
go, bet apie 5-tą ryte, 17 metų 
pačiutė prikėlė vyrą ir liepė 
daktarą pašaukti. Ambulanse 
bevežant ji pasimirė nuo degti
nės, o vyras paskui ligonbūty 
mirtinai peršovė save, gailėda
mas jaunos žmonos mirties.

Kaunas. — Ministeris pirmi
ninkas ir finansų ministeris, p. 
Petrulis paskyrė tam tikrą re
vizijos komisiją ištirti Lietuvos 
ir Amerikos audimo bendrovės 
veikimą ir jos padėtį, pasire
miant p. finansų ministerio 
vardu paduotu akcininkų pro
testu, liečiančiu sakytos bendro
vės reikalus. Į revizijos komi
siją įeina vyriausias kredito ko- 
peratyvų inspektorius p. Ma
tulaitis, finansų ministerijos pa 
tarėjas kunigaikštis Gediminas 
Beržanskis Klausutis ir preky
bos ir pramonės skyriauis ve
dėjas p. Mackevičius. Revizijos 
komisija tuoj pradeda savo dar
bą.

Padauguvoje, Kauno apskr., 
prie praeitų metų nederliaus 
prisidėjo šių metų javų vagys
tės. Jos atliekamos labai pa
prastu būdu.

Pajutę, kuris ūkininkas tur
tingas kviečiais ir suuodę svir
ne aruodo vietą, palenda ir pra- 
sigręžę skylę, prisileidžia kiek 
reikiant javų ir užkišę skylę,

Burtais tiki. — Gudžiūnų val
sčiuje jaunos pil. B. naujai gi
musi dukrelė pradėjo nerimauti, 
naktimis nemiegoti. Senesnės 
bobelės tuojau pradėjo tyrinėti 
kūdikio neramumo priežastį ir 
atrado, kad patrynus krūties pie 
nu, turi viskas paaiškėti. Jauna 
moteriškė bobelių paklausius, 
taip ir padarė, o bobelės įžiū
rėjo, kad 'ligos priežasties būta 
kokių tai šerių, kurių, žinoma, 
nebuvo. Paskui tuos nebuvėlius 
šerius begydydamos, kūdikį vi
sokiais tepalais betrindamos, 
vos į ‘ kapus nenuvarė. Tokių 
tai dar esama moterėlių.

Žmogelis.
Gražus amželis. — Judrėnuo

se, Tauragės apskr., pradžioj š. 
m. pasimirė senelis Juozas Bra
zas 120 metų amžiaus. Vedęs 
buvo tris kartus. Per visą savo 
amžį dirbo dvaruose.

, Žakas.
Pastebėta, kad grybų giriose 

kas metai eina mažyn. Tatai 
pareina nuo to, kad daugelis 
žmonių, turi papratimo rauti 
grybus su šaknimis. Išrautas 
grybas jau nebeatauga. Todėl 
grybai reikia pjauti, o tada gry
bas vėl ataugs. Tai privalo ži
noti ir daryti visi grybautojai 
savo ir visuomenės naudai., ši
tas patarimas vertėtų išsispau
sdinti visiems laikraščiams.

Komedijų Vaidintojai!
Visi pirkite naują iŠ Lietuvos 

gautą komediją

PONIA PIPSE
ir

PANELĖ TIPSE r .

Vaidina Keturios Moterys
Vienas Aktas

Kaina-----------25c.
VIENYBĖ

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Lietuvos Švietimo Padėtis Po Kunigėliu Globos
AUt. B. žygelio Kalba

$ Redakcijos Straipsniai Į;
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJA

Vasario 15 d. Chicagos lietuviai atidarė savo naujai 
pastatytą viešą namą, vadinamą Lietuvių Auditorija, 
Nors visas namas dar nėra baigtas pilnai Įrengti, bet jau 
įrengta svetainė, talpinanti Į save virš 1,000 žmonių, taip-

/
(Sutrauka kalbos, pasakytos Seimo posėdy svar-' maldaknyges, bet laikraščių ir šiaip knygų nemą
stant 1924 m. švietimo Veikalams bĮudžęto papil-lka skaityt. Kas daroma suaugusių švietimui? 
dymą ir sumanymą)

Kaip jie gerovę kelia. 1 Tarptautinis Bankas, ąpie ku
Komunistas Parfenovas aprą-'rio ban'krūtą buvo pasklidę ži- 

šo sekantį dalyką “Pravdoje:”
“Gerai pasiturintis mužikas, 

savininkas 40 dešimtinių aria
mos žemės ir kapitalo bei gyvu
lių ją įdirbti, gyvena sunkaus 
darbo gyvenimą, taupo pinigus, 
bet neužsiima jokia prekyba, 
štai jis paskelbiamas ‘kuloku.’ 
Jis turi du jaunu sūnų mieste, 
ir vienas iš jų yra komunistų 
partijos narys. Pastarajam gre
si* išvijimas iš partijos, kaipo 
sūnui pelnagrobiaujančio buržu
je. Jis pradeda rūgėti ir pataria 
tėvui parduoti viską, pasiliekant 
tik vieną arklį ir vieną karvę ir 
nedaugiau tris dešimtines že
mės. Tekis turtas yra liuesas 
nuo mokesčių, ir todėl galima 
šiaip taip pragyventi. Tėvas

1 Tarptautinis Bankas, apie ku
• KmnllzMtif-n l-kii<rrx n-n e'lz1 i fl r/i_

atsitaisęs ir pelno turės 
turėjęs 
nes (li
pi nigu s 
Audimo 

sako-

Bendra pradžios mokyklų padėtis ir plano stoka
nio$
apie 160,000 litų. Jis 
nuostolių 1923 metais, 
rektoriai buvo įvesdinę 
Į netipkainą ibiznį —
korporaciją. Direktoriai, 
ma, traųkiąini atsakomybėn, 
nes elgėsi ne sulyg statuto.

Tas visas bendroves valdo Ro 
manas, turėdamas didžiumą 
taip vadinamų “good will” Še
rų. Jis sako:

“Turiu pabrėžti, kad vienin
telis dalykas, kuris iš mūsų šė- 
rininkų yra pageidaujamas, yra 
kantrybė, kad jie dar metus-ki- 
tus palauktų.” 

—o—
Pąsitarnavo darbininkų
Draugijai.
Montello, Mass, yra draugija tinkamai sutvarkytos, nes švietimo M-ja neturi 

jokių planų pradžias mokyklų tinklui plėsti ir ei
ti prie ilgesnio pradžios mokslo. Pradžios mok
slas, kaip 
—8 metų.

Mūsų

Sbarstant papildomą šv. M-jQS pajamų ir iš
ardų sąmatą, kurioj yra įvairių pozicijų, skirtų 
ir pradžios mokslui, ir viduriniam ir kitiems švie
timo reikalams negalima nepaliesti šv. M-rio p.. 
Bistro vedamos politikos.

šiais metais pradžios mokyklų skaičius ma
žai padidėjo. Pradžios mokyklų yra 2018. Mo
kytojų I eilės — 1252, II — 1533. Antros e-i|ės 
mokytojai, dirbdami kelerius metus švietimo 'dar
bą, yra įgiję reikiamo prityrimo ir jiems turėtų 
būti suteiktos pilnos teisės.

šv. M-ja neturi iniciatyvos ir delei to netenka 
stebėtis, jei ji nėra paruošusi nei vieno rjmto ist. 
projekto. Tiesa — ji paruošė pradžios mokyklų 
įst. pakeitimą, kuriuo duodama teisė šv. Ministe- 

Iriui mokytojus mėtyti ir persekioti. Nors pra
džios mokyklos jau 6 metai gyvuoja, bet nėra

šiais metais iš biudžeto lėšos, skirtos apmokėti 
pr. mokyklų mokytojams už vakarinių kursų ve-^ 
dimą, tapo k.-d. bloko išbrauktos, šv. M-ris Bis
tras, jei būtų norėjęs, būtų galėjęs padaryti tam 
tikros savo blokui Įtakos ir jis nebūtų išbraukęsę. 
Yra visa eilė idėjinių mokytojų, kurie vakari
nius suaugusiųjų kursus be atlyginimo yra prie 
savo mokyklų įkūrę. 1925 m. biudžetai! įnešta 
už atskirų pamokų atlyginimą 1,200,000 litų ir, 
rodos, reikėtų džiaugtis, bet deja! 750,000 litų 
eina atlyginti kunigams už tikybos dėstymą pra
džios mokyklose ir tik apie 200,000 litų gal teks 
suaugusių švietimui. Tai visai maža. Krašto Ap. 
M-ja sutiktų kareiviavimo laiką sutrumpinti, jei 
visi naujokai mokėtų rašyti ir skaityti. Taigi 
kiekvienas skatikas, išleistas suaugusių švieti
mui sutaupytų litus, dabar leidžiamus Kr. Ap. 
Ministerijai.

Klerikalinė Politika švietimo Srity.

gi artistiškai Įtaisyta scena; todėl mūsų tautiečiai Chi-|griežia dantimis bet nieko gelbė 
cagoje skubinasi savo sunkaus darbo vaisius parodyti ti negali; jis daro kaip jam lie
sai! ir visos Amerikos lietuviams.

Žinant, kaip dabar vargsta lietuviai kolonijose, kur 
jie neturi savo svetainių, labai suprantamas džiaugsmas 
chicagiečių, Suprantamas pasakymas pirmutinio tose 
Chicagos iškilmėse kalbėtojo, p. A. Zalatoriaus, kuris į 
800 susirinkusių žmonių prabilęs: “Man taip yra linksma, 
kad net verkti noriu.”

Mūsų gyvenimas išeivijoje labai sunkėja del neturė
jimo svetainių atlikti kultūrines ir draugiškas pramogų-’ 
pramogėles. Berods yra mūsų kolonijose parapinės sve- 
tainės, tačiaus jos mažai kam tinka ir mažai kam priei- kiasi iš lietuviškų rašytojų-re- 
namos; jos yra, daugiausiai, mažiukės “pašiūrės.” kur neulaktorių, kad jie negali sutverti 
galima nei rimtesnės dramos veikalų scenon statyti, nei j vienodos lietuvių rašybos. Bet 
patogesnių koncertų duoti, nei kiek žymesnių prakalbų,jei tie žmonės žinotų giliau he
ar jaunuomenei kiek stambesnių balių susirengti. Blo- tuvūj literatūros atsiradimą ir 
giausis dalykas dar ir tame, kad pa rapines svetainės, 
nors pačių lietuvių vargingais centais statytos, bet nebe 
lietuvių kontrolėn atiduotos, — jas dabar kontroliuoja 
klebonas, kuris parapinėn svetainėn neįsileidžia lietuvių 
su kultūros reikalais, jei tie reikalai jo cenzūrai nepatin
ka (o kiek opi yra klebono cenzūra, mes jau gerai žino
me). Greta šito, retoje kolonijoj klebonas netik su plačia 
visuomene, bet ir su savo parapija stovi “karo padėty/’ 
Taip dalykams stovint, jeigu dar ir geriausioje parapinė
je svetainėj kokį prėską ir per klebono cenzūrą perkoštą 
dalykėlį žmonės surengia, tai salė tankiausiai būna pus
tuštė ir rengėjams — bankrūtas! Dėlto mūsų visuomenė, 
ypatingai jaunuomenė, bėga i svetimtaučių svetaines. O 
šių savininkai uoslė greitai suuodė, iš kur vėjas pučia — 
matydami, kad Toreignieriai” yra prispirti prie sienos, 
jie kainas pakėlė devylinkui: kur lietuviai 1914 m. ga
lėjo gauti svetainę už $25, šiandien reikia mokėti $250! 
Rengėjai, norėdami išsimokėti, padvigubino įžangas. Iš 
to viso pareina štai kas — rengėjai sukviečia savo žmo
nes, apiplėšia jų kišenes, ir surinktus pinigus atiduoda — 
salės savininkui. Dažnai rengėjams lieka pelpo... 35 cen
tai, arba — didelė skylė!

Tokia traginga padėtis galima pagerinti tiktai lietu
vių kolonijoms prablaivėjant ir pasistatant nuosavius 
liaudies namus, kaip kad padarė lietuviai Philadelphijoje, 
Baltimorėje, New Britaine ir kit. miestuose, o dabar 
Chicagoje.

Brooklyno lietuviai, nors viena iš seniausių Ameri
kos lietuvių kolonijų, bet senai šitą vargą kenčia. Dabar 
ši kolonija stovi eilėje vis labiau susiorganizuojančių ir 
nusikratančių nesveikas padrumzles. Reikia tikėtis, kad 
po daugelio nenusisekusių bandymų, Brooklyno kolonijos 
lietuviai vėl imsis rimtai ir energingai už šito pelningo, 
garbingo ir reikalingo darbo.

pia, nes kitaip jo sūnai praras 
progą mokslus išeiti. Ir tokiu 
būdu pasiturinti šeimyna aki
mirksny paskandinama varge..’.’ 

Taip, tai bolševikų teorijos ir 
tvarka kelia gerovę 
žmonių.

.—o—
j Kodėl nėra nusistovėjusios 

Lietuvių rašybos.
j Dažnai žmonės pyksta ir juo- 

iš lietuviškų rašytojų-re-

Šv, Roko.' Ją sutvėrė ir palaikė 
lietuviai darbininkai ir biznie
riai. Gręžimo būdu bolševikai 
įsigavo į tą pašalpinę draugi
ją ir pradėjo veikti “darbinin
kų” labui. Pirmiausia

ir kitur, turėtų būti padidintas ligi 6

mokyklos neturi tinkamų būtų. Dar 
laikų yra nuosavių mokykloms namų 

1,545 butai. Iš

AUKSO PAPeDe PINIGAMS
Veik visos šalys jau sugrįžo prie aukso, kaipo pama

to pinigams. Kurios dar neusgrįžo, tos ieško kelių grįži
mui. Karo metu, kaip žinoma, pinigų vertė, taip sakant, 
paėmė divorsą nuo aukso. Pasekmėje to, visur pinigai 
žymiai nusmuko, o kai kuriose šalyse ir visai dingo, ne
palikdami pėdsako. Šiandien jų vietą užima kiti.

Ne vienas ekonomistas išrodinėjo, kad pinigams 
gali būti ir kitoks pamatas ne auksas. Vieni prirodinėjo, 
kad fabrikų prekės gali būti puikus pamatas pinigams, 
nes pinigai tam ir yra skiriami, kad pirkus tas prekes. 
Jei daugiau yra prekių, negu pinigų, tai prekės atpinga. 
Tą žino Amerikos ir kitų įšaliu biznieriai, kurie dabar 
pašvenčiča visas savo pajėgas, idant “nepripildyti mar-‘ 
keto”. Jei pinigų daug, o prekių mažai, tai prekės pa
brangsta.

Kiti nurodinėjo, kad darbininkų darbas sudaro visą 
pinigų vertę ir pinigus reikia pakeisti “darbo knygutė
mis”. Kiti sakė, kad pinigus galima išleisti, pasiremiant 
morgičiais, arba žemės nuosavybės verte.

Vienok, po karo, vėl visos šalys grįžo prie aukso, 
nors jis ir buvo smarkiai kritikuojamas. Grįžta, turbūt, 
dėlto, kad nėra geresnio pamato, kaip auksas. Auksas iš 
seniausių laikų buvo skaitomas “brangiu metalu” ir pini
gu. Taip pat, matyti, pasiliks ir ant toliau. Teisybė: karo 
metu, arba suiručių laike, auksas neišlaiko, kaip neišlai
kė šį kartą. Bet, tokiais atvejais, nei žmonių teisingu-

■ ■ ■ . . . .

Pri vatinėms vid. ir augs, mokykloms ski
riama daugiau pašalpų, negu valstybinėms. 1925 
m. biudžete randame, kad privatinėms mokyk
loms numatyta 2,696,462 1. Daug lėšų visai be 
reikalo mėtoma, štai gimnazijų ir vidurinių mo
kyklų tikybos dėstytojams skiriama apie 750,000 
1., pradžios mokyklų kunigams — 800,000 1. ar 
net 1 mil. litų. Teologijos fakultetui — 476,069 
1., Dvasinei Seminarijai — 365,903 litus.

Iš pašalpų, skirtų privatinėms mokykloms, 
žydų mokykloms tenka 306,000 1., lenkų — 206, 
000 1., vokiečių
viršum. Tuo tarpu Liet. Mok. Prof. Sąjungos lai-> 
komoms mokykloms ir dar kelioms privatinėms 
mokykloms tenka tik apie 250,000 1. Tautinių 
mažumų privatinių Komitetų ir Mok- Prof. Sąj. 
mokykloms skiriama apie 785,000 litų, tuo tarpu 
klerikalinėms mokykloms remti, kurias atstovau
ja kun. Šmulkštys (k. d.) skiriama 1.820,000 li
tų.

Tokiu būdu šie skaičiai vaizdžiai rodo, kad 
vid. ir augs. mokslo srity p. Bistras veda ir sti
prina

išmetė nuo rusu 
Rusijos jiems nepatinkamą A. Vaitkų, tik 475, tuo tarpu nuomuojamų —

tik ne ant tokio papuolė: Vait- savivaldybių atimtą lėšos, todėl pastarosios ne 
kus padavė bolševikų valdybą'tik nebeturi iš ko statyti mokykloms namų, bet 
teisman. Teismas dabar priteisė 
Vaitkui atmokėti $400. Bolševi
kai gyrėsi, kad byla nieko ne
kainuos, o pasirodo,, kad kaina
vo apie $5,000.

Tai taip bolševikai tarnauja 
darbininkams, kurie susiorgani
zavę Į pašalpinę draugiją norėtų 
apsaugoti save laike mirties 
ligos! Jie aikvoja sudėtus 
nigus teismams! 

• * —o—
Lietuvių pinigai padėti rusų 

Lankuose.
Lietuvos valdžia suskaitė, 

kad Lietuvos žmonės į rusų val
džios taupomas kasąs prie pas
tų, buvo pasidėję taupymui a- 
pie 50 milionų rublių. Į kitus 
bankus gi apie 20 mil. rub. Karo Mr 
metu tie pinigai tapo išvežti iš 
Lietuvos ir vėliau teko bolševi
kams.

Kuomet buvo daroma ' taikos 
sutartis su bolševikais, šie pri
sižadėjo grąžinti tuos pinigus 
žmonėms, kurie., pristatys pašto 
knygeles. Lietuvos valdžia .su
rinko apie 2,000 knygelių ir į- 
teikė rusams, bet tie, įvedę nau
ją ekonominę politiką, kuri rei
kalavo daug pinigų, griežtai at
sisakė lietuviams tuos pinigus 
grąžinti. Kitais žodžiais tariant, 
stačiai pavogė iš Lietuvos kai
miečių. darbininkų ir namų sa
vininkų apie 70 milionų rublių.

Ta fakta turėtu žinoti lietu
viai, kurie parsidavę su dūšia ir 
kūnu Rusijai.

—o— 
Senovės prietarai.

Vilniaus kaimiečiai buvo visa
dos tamsesni už brolius kauniš
kius, ar suvalkiečius. Apie tai 
liudija ir kunigas Gimžauskas, 
kuris klebonavo tarp jų ir pasi
mirė 1897 metais. Jis pasakojo 
Romos popiežiui, kad lenkų ku
nigai Trakų apskrity, nemokė
dami lietuvių kalbos, negalėjo 
žmonių tinkamai tikyboje iš
auklėti, ir lietuviai kaimiečiai, 
priėję prie komunijos būdavo, 
ją parsineša namo, nesuvalgė, 
ir deda į skripką, kad ji geriau 
skambėtų, arba į bičių avilį, kad 
gerinus bitės veistūsi.

Mokslininkai tokiuose faktuo
se matytų tik dar vieną patvir
tinimą principo, kad religija iš 
pradžių susidėjo iš magikos, ar
ba burtų, kurių tikslas buvo pri 

nežinomas gamtos spė-

vystymąsi, tai netaip karštai 
pultų.

Reikia atminti, kad vienos lie 
tuvių kalbos niekad nebuvo. Bu
vo tik įvairios tarmės: viena 
parapija, ar apskritis, kalbėjo 
vienaip, o kitas kitaip. Kuomet 
atsirado raštas, norintis tarnau
ti visiems lietuviams, kilo rei
kalas surasti tarmę, kuri būtų 
visoms tarmėms priimtina, kai
po rašy.binė kalba. Ir tik tada 
prasidėjo statymas literatinės 
kalbos.

Tas statymas nėra užbaigtas, 
dėlto, kad nesenai pradėtas. Kai 
bos 
mis, 
t i nė 
jusi 
čiasi, auga. O augantis daiktas 
niekad nėra nusistovėjęs.

Tokį statymo periodą pergy
vendami, mes turime stengtis 
tik rašyti tokia kalba, kuri bū
tų suprantama didesniam lietu
vių skaičiui. Kiekvienas lietu
vis neturėtų norėti, kad būtinai 
tik jo tarme būtų rašoma ar 
kalbama. Gyvenk pats ir leisk 
kitiems gyventi, nes nei tavo 
nei kito tarmė nėra tobuliausia. 

—o— 
žinios apie vieną lietuvių

Bendrovę.
Katalikai buvo suorganizavę 

Lietuvos Prekybos Bendrove, 
kuri paprastai yra žinoma var
du Romano bendrovė. Kokį lai
ką ta B-vė mokėjo šėrininkams 
dividendus ir, regis, turėjo 
skaisčia ateiti. Bet. ivedus Ii- 
tus, jos dalykai sugedo. Buvo 
net (paskelbta, kad visai suban- 
krūtino.

Bet Romanas, laiške į įtunigą 
Kemešį, praneša sekančių fak
tų. Lietuvos Prekybos B-vė Lie
tuvoje valdo dvi įstaigas: Akci
nę Prekybos B-vę ir Tarptautini 
Banką. Akcinė B-vė šįmet pel
no neduosianti. Ji buvo pristei
gusi įvairių krautuvių visoje 
Lietuvoje, bet tos visos krau
tuvės nešė nuostolius ir jos su 
nuostoliais likviduotos. Dabar i versti 
B-vė turinti tik garadžių Kau-Las tarnauti žmogui, ar tai su-

1 • v 1 • I

statosi amžiais, ne dieno- 
ar metais. Lietuvių litera- 
kalba dar nėra nusistovė- 
delto, kad budavojasi, ple-

ar 
pi-

ir remontui nėra lėšų. Nuo. 1922 m. naujų mo
kyklų pastatyta tik 46. Dabar mokiniui yra pri
versti mokslą eiti tokiose mokyklose, kurios neą- 
tatinka nei pądegogikos, nei sanitarijos reikalavi
mams. Todėl nestebėtina, jei mokinių ir mokyto
jų tarpe kas kartą džiovininkų procentas didėja.

1925 m. numatyta M-jos nuosavų namų re
montui tik 600,000 1. Tai daugiąu negu maža. Jei 
rimtai norima Įvesti visuq|ipąs pradžios mokslas, 
tai reikalinga nors 1,000 pradžios mokyklų tro
besių pastatyti, šiuo reikalu šv. M-ja nėra susi
rūpinusi. Seimas niekuomet nėra nubraukęs kre
ditų švietimo reikąiui, bet gaila, kad šv. M-jos 
priešaky stovi žmonės neturi nei 
plano, nei platesnio užsimojimo.

Mokyklų padėtis vadovėlių 
liūdna. Biednuomenės vaikai iki 
neaprūpinti.

Sveikatos reikalai p. Bistrui nerūpi. Moki
niai sukimšti į vieną kambarį, kambariai nevėdi
nami, svaro trūksta, mokinių sveikata nepatik
rinama, nes nėra kam patikrinti, nes iki šiol 
pradžios mokyklų sanitarijos inspekcija neįsteig
ta. Ir šioje srity nėra paruoštų įst. projektų.

šviet. M-ris nieko nedaro, kad mokyklos vir
stų propoganda prieš girtybę. Juk ne paslaptis,! 
kąd geria ne tik vyrai ir moterys, bet ir vaikai. 
Iš tų vaikų bus busimieji vyrai ir moterys, čia 
kaip tik geriausia proga kovai su alkoholių.

Pradžios mokyklos neturi knygynėlių. Sun
ku įsivaizduoti mokyklą be knygynėlio,- bet tai 
karti teisybė Lietuvoj. Latvija taipogi kąip ir 
Lietuva nesenai susikūrė, betgi latvių kiekviena 
pradžios mokykla turi 500 tomų knygynėlį. Ar 
yra

iniciatyvos, nei

atžvilgiu irgi 
šiol vadovėliais

šiam reikalui įtraukta lėšų? Nėra!

Amatu mokyklų reikia daugiau.

Be pradžios mokyklų turime daug vidurinių 
ir augštesniųjų mokyklų, bet amatų mokyklų šv. 
M-ja visai nesirūpina Įsitaisyti. Jeigu yrą amatų 
keletas mokyklų, tai jos įkurtos ne šv. M-jos ini
ciatyva, bet labdaringų draugijų pastangomis. 
Amatų mokyklų reikia kaip galint daugiau Įkurti, 
nes baltarankių raštininkų jau ir taip dąugiąu, 
negu jų reikia, bet amatninkų kiekvienoj srity 
trūksta.

Nepilnamečių prasikaltėlių kolonijų ir nebylių ir 
neregių mokyklų nėra.

Be to šv. M-ja nieko iki šiol nepadarė, kad 
būtų Įkurtas nepilnamečiams prasikaltėliams ko
lonijos. Tuo reikalu buvo susirūpinęs p. Karoblis, 
kuris turėjo savo žinioj net dvaro centrą, šie jau
ni kriminalistai, išėję iš kalėjimo, bus supuvę ir 
netikę krašto piliečiai. Kitur šiuo reikalu itin 
rūpinamasi. Latvijoj jau net dvi tokios kolonijos 
Įsteigtos, šv. Ministeris turėtų paruošti įst. pro
jektą ir išprašyti atatinkąmų kreditų maž. nusi
kaltėlių kolonijoms Įkurti.

Nekreipiama domės i vaikus neregius ir ne
bylius. Gal būt pasakys — pėrą specialistų! Lat
viai, kurdami nebyliams ir neregiams mokyk
las Daugpily, du mokytoju specialistu, kurie tu-

ne, kuris neneša pelno, nes rei-. teikiant veislingunio gyvuliams, J rėjo atatinkamo mokslo ir praktikos užsieny, iš- 
kia mokėti dideli nuošimčiai užjar derliaus laukams, ar kitokių sirašė... Įš Lietuvos. Kiekviena kultūringa ‘val- 
pasiskolintųs pinigus. Taipgi tu- kokių turtu padidėjimo. Tik vi
rinti elektros stotį ir durpyną Ijąu, religija išsigalvojo sielas, 
Šiauliuose, ir ten gaunama šiek nemarias dūšiąs, dangų ir pek- 
tiek pelno, kuris ateity didės. į ją.

Taipgi tu- kokių turtu padidėjimo. Tik vę
Įš Lietuvos. Kiekviena kultūringa val

stybė tkoiąs mokyklas turi. Ar šv. M-ris Bistras 
nors kartą apie tai pagalvojo? Ar yra projektai 
šiuo reikalu? Nėra!

Suaugusių švietimas pamirštas.

55,000 L, latvių — 15,000 su

grynai klerikalinio pobūdžio mokyklas... 
(Toliaus bus)

o o o

JOJA, GRĮŽTA Iš KARUŽES

mas, meilė, ar augšti idealai, neišlaiko: jie pasiduoda. 
Praėjus audrai, tie dalykai vėl iškelia galvas ir užima 
savo amžina vipta žmonijos gyvenime.

u'- :

Statistiniai daviniai rodo, kad sodžiuje nie- 
kpriqse vietose apie 30 nuoš. moka skaityti ir ra
šyti. čia Įtraukta ir tie, kurie moka skaityti tik

< 4,

Joja, grįžta iš karužės 
Jaunas bernužėlis, 
žvengia, trypia, nerimauja 
žirgas juodbėrėlis.
Jau prijojo tą kaimelį, 
Kur mažas bėgiojo 
Ir pažinęs savo triobas 
Ties vartais sustojo, 
širdis jaunoje krūtinėj 
Smarkiai plakt pradėjo, 
Mūsų jauną bernužėlį 
Pasitikt išėjo 
Jo tėvelis senas, žilas, 
Broliai ir seselės 
Ir pažįstami kaimynai 
Stovi prie šalelės. 
Tiktai senos motinėlės 
Tarp jų nematyti.
— Kur matušė mano brangi? 
Kur mano mainyto?
Vai išeiki, motinėle, 
Tu mano brangiausia 
Pasitikti savo sūnų 
Š i r dž i a i m y 1 i m i a u s i ą, 
Kuris tavęs pasiilgęs 
Trokšta pamatyti 
Ir ką perkentęs sieloje 
Tau nor’ apsakyti. 
Neišeina motinėlė 
Sveikinti sūnelį, 
Neišeina prakalbėti 
Brangųjį žodelį, 
Nes jau metai, kaip jos nėra 
Visiškai namuose: 
Jau apleido šį pasaulį — 
Randasi kapuose.
— Tai per mano gal būt kaltę, — 
Tarė bernužėlis,
Ji turėj’ be laiko mirti, 
Eit Į kapinėles.
Mat, perilgai-gal karužėj 
Jau esu išbuvęs, 
Motinėlė graudžiai verkė — 
Mąstė, kad pražuvęs. 
Liki sveikas, sens tėveli, 
Broliai, sesutėlės 
Ir jūs, gerieji kaimynai 
Mano motinėlės.
Asai grįžtu vėl į karą, 
Ten, kur esu buvęs 
Ir jau daugiau nebegrįžšiu, 
Gal jau būsiu žuvęs... 
Tai pasakęs greit pasuko 
Juodbėrį žirgelį 
Ir nujojo vėl kariauti 
Už gimtinę šalį. —

— J. NąrųševįČjųs.
..... . . ,11-.
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Svetainė

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo SS—o—

M1 l \1 Mf Mf / Kf 'Af / Al Z Af / ' Al įKlerikalų “Draugas” Užtaria 
Brooklyno Komunistus

Brooklyno komunistų iškeltos 
muštynės prieš tuos pačius dar
bininkus. panorėjusius nusikra
tyti (ir nusikračiusius) Mas
kvos diktatūrą, jau plačiai pa
garsėjo po visas Amerikos lie
tuvių kolonijas. Nors komunis
tėliai per “Laisvę” melagingai 
save teisina, o kitus kaltina, 
bet jiems niekas nebetiki; nes 
Brooklyno komunistai savo kum 
ščiais atsižymėjo jau nuo per
nai metų, kuomet buvo net 
teisman patraukti ir nubausti 
už muštynes; taipgi šimtai žmo 
nių buvo liudininkais tų begė
diškų muštynių, kurias komu
nistai pradėjo susirinkime Va
sario 19 d.

Tačiaus komunistai susirado 
sau draugą klerikalų laikraš
tyje “Drauge,” kuris savo nr. 
48 ve ką rašo:

“Vienas bolševikų laikraštis, 
rašydamas apie kruvinas riau
šes buvusias Brooklyno tarp so 
cialistų ir bolševikų, pastebi, 
kad katalikai ne tik nedalyva
vo, bet ir pasipiktino tokiomis 
muštynėmis.”

Toliaus cituoja iš “Laisvės” 
šiuos komunistų žodžius:

“Katalikai nepritaria komu
nistams, bet jie supranta, kad 
nepritarti komunistams yra vie
nas dalykas, o būti razbaininku 
— kitas.”

Ir dar toliaus vis cituoja iš 
“Laisvės”:

“Rimtas katalikas darbinin
kas yra šimtą kartų vertesnis 
už “susipratusį” menševikišką 
besmegenį ir “laisvą” širvydinį 
bezmėną.”

Taip pacitavęs iš “Laisvės” ir 
priėmęs jos žodžius už teisingus 
“Draugas” toliau deda sekamą 
savo aprobaciją:

“Galime pasidžiaugti, kad ir 
bolševikams štai pasitaikė Tiesą 
parašyti, kaip aklai vištai grū
das surasti.” (Mano pabraukta)

Toliaus klerikalų 
nieko nebeeituoju iš 
viškų laikraščių, net 
so”, kūriau rašė
Montvila, kuris komunistų muš
tynes užliūdijo.

Dabar lietuviai darbininkai 
gali permatyti, kaip klerikalai 
eina sykiu su komunistais, net 
dar ir pasidžiaugia, kad jiems 
pasisekė tokias muštynes iškel
ti.

Ypač Chieagos darbininkams, 
kurie irgi su komunistais turė
jo savo vargus, šitas jų kai
myno “Draugo” viešas išėjimas 
už komunistus galės būti ilgai 
atmintinas. Senas Siuvėjas 

oaoi====iarnnr'”''

(Chicaga šiuo trumpu protar
piu turėjo dvejas iškilmes ati
darymo naujų svetainių. Viena 
svetainė, kurią mes keletą sykių 
paminėjome, yra tai tik dabar 
atidaryta visuomeniška svetai
nė — Lietuvių Auditorija, ko
kios reikia laukti kiekvienai lie
tuvių kolonijai įsigyti — kita 
Vasario 22 d. atidaryta lietuvių 
vienuolyne svetainė, šios pasta
rosios atidarymu Amerikos vi
suomenė negalės apsidžiaugti 
nė pavyzdžiu statyti, nes tai 
siaura klerikalinė rankovė su- 
kišimui begalinės lietuvių pini
gų. Kad tas yra tiesa, tą liudija 
to atidarymo kalbėtojų pareik
štos mintys, kurias 
paduodame sulyg 
korespondento. — 
Redakcija).

mes žemiau 
“Naujienų” 
“Vienybės”

d., lietuvių

“Draugas” 
visų lietu- 
ir iš “Gar- 

katalikas

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki- 
tą tautišką laikraščią Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą, bei pirk
ti šėrą, kreipkitės šiuo antrašu: 

927 W. 34th PLACE
Chicago, Ill.

Phone — Boulevard 0527

C0E30 OE3O

Gamtos ir Kaimo Vaizdai j 

o Fotografijos Mariampolės Gimnazijos prof. Tono ||

Rotograviuros būdu spausdintos

3
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■Setas 50 centų su persiuntimu ir susideda iš šių vaizdų:
1. Ankstyvas Pavasaris Suvalkijoj.
2. Upelis Suvalkų apskrity.
3. Šešupė ties Mariampole, Carcinkai
4. Skalbėja suvalkietė.
5. Suvalkiečiai kerta rugius
6. Rugių gubos Suvalkų laukuose.
7. Kelelis per mišką.
8. Ruduo Lietuvoje.
9. Žąsys ūkininko kieme.

10. Apsnigta ūkininko trioba.

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N
=====IOEaOE=======XOCIOl======3OE3OC=

Iš Lietuvos

NAUJI TEATRALIŠKI VEIKALAI

ū

Nedėlioj, vas. 22 
vienuolyne, prie Marquette Rd., 
buvo įkurtuvės naujos svetai
nės, kurią budavojama. Nors 
viršus dar nebaigtas, bet svetai
nė yra baigta, tad ir sumanyta 
tą padaryti įkurtuves ir, svar
biausia, parinkti pinigų.

Man pribuvus į svetainę jau 
buvo pusėtinai svieto, o pusva
landį palaukus prisirinko pilnu
tėlė svetainė; kitiems teko pa
stovėti pasieniuose, nes prie sta 
lų vietos nebuvo. Vakarienė 
prasidėjo apie 8:30 vai. vak. 
Ištikrųjų, buvo darbo “sese
rims” sutaisyti tiek valgio ir vi
sus patenkinti.

Besitęsiant programui, kun. 
Bumšas negalėdamas sulaukti 
kada jį pristatys kalbėti, pats 
pašoka, nusitveria už skamba
lo, kurio vos nesudaužė ir su
šunka: “Aš negaliu susilaikyti, 
tylėkite visi. Aš pasakysiu, kad 
mes, lietuviai katalikai, dabar 
švenčiam didžiausią šventę: 
mes turim įkurtuves didžiausios 
visoje Amerikoje lietuvių sve
tainės.” Karštagalvis tai kaip 
bematant save sukritikuoja. Jei 
gu būtų sakęs, kad katalikai, 
tai gal būtų ir tiesa, nes katali
kai tik pobažnytinius beismen- 
tus vien turėjo, bet šiaip lie
tuviai turi didesnių ir gražesnių 
svetainių. Ir nereikia j toli ieš-

koti. Čia pat Chicagoje yra Lie
tuvių Auditorija, o Ciceroj — 
Liuosyibės svetainė. Bet tokie 
Bumšai, matyt, nieko nemato 
ir kas ne jų, nenori matyt ir 
bijosi ir užsiminti apie tai.

Beje, kalbėjo ir adv. Mastau- 
skas. Bet jis turbūt ir pats ne
tiki tam, ką kalbėjo. Esą tik 
dabar, kada tą namą pastatys, 
mokslas prasidės skleistis ir ne 
'et kokis mokslas, o tokis, ko

kis buvo 700 metų atgal. Matyt, 
kada žmonija žiūri į skaisčią 
ateitį, tai Mastauskas traukia į 
amsią praeitį ir negali atsi

grožėti viduramžiais. Esą jei 
dabar ir būna išradėjų, tai vis 
niekis prieš tuos vyrus, kurie 
pastatydavo didžiausias bažny
čias. Ištikrųjų, surado kuo pasi
girti...

Toliau gražiai padainavo p. 
Sabonis. Bet visus geriausia 
linksmino Dzimdzi-Drimdzi 
tistai ir aplodismentų jiems 
buvo galo.

Bet jau publikos užsilaikymas 
buvo nepakenčiamas; iš šalies 
žiūrint, išrodė Maxwell strytis. 
Aš dar nesu matęs tokio netiku
sio užsilaikymo; nė patys klau
sosi, nė kitiems neduoda klau
sytis ir jei kas norėjo pasiklau ' 
syti artistų, pasigrožėti menu, 
to padaryti negalėjo. Turbūt 
dar daug laiko ims iki lietuviš
kos bobelės supras žmonišku
mą; tų bobelių netikęs užsi
laikymas ir kun. Bumšos šūka
vimai ir sugadino visą vakarą.'vo bolševikų, kad išsikrausty-

Buvo renkamos ir aukos, bet 
kiek surinkta — to nepaskelbė.

Ten buvęs.

pa
ar
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0IA TALKINAMA tmiOB 19 AMEBIKOB LIETUVIŲ GYVENIMO 19IMTINAI. RAŠOMA MUBŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUI, BALIUS, PRAKALBAI IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ
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BAYONNE, N. J.
Mickevičių nubaudė $500 už 
munšainą. Kaltina bolševikus

Pradžioj 1922 m. pas Franą 
Mickevičių (karčemninką) susi
organizavo, taip vadinamas — 
“Senbernių- ir gyvanašlių kliu- 
bas.” Tas kliu'bas tuojaus išpe
rėjo A. D. P. kuopą ir “pro- 
gresisčių” kuopą; kiek vėliau 
ir chorą. Pradėjo dainuoti! 
Choro akordai dasiekė ir gatvę. 
Praeiviai sustodavo ir laukda
vo, kas toliaus bus, manydami, 
kad ka nors tenai karia... šito
kios repeticijos ir kitoki manev
rai tęsėsi gana ilgas laikas. A- 
pie metai laiko atgal, vieną gra
žią dieną, pas Mickevičių atsi
lankė prohibicijos agentai ir 
paprašė “something good.” Mic
kevičius nieko blogo nemanyda
mas, padėjo ant baro “the best 
he had” ir ant vietos buvo areš
tuotas. Kauciją užsistačius lig 
teismo buvo paleistas, ir varė 
bizniį po senovei. Bet Mickevi
čius pagavo šaltį į padus ir jau
tėsi neramus. Pradėjo bolševi
kams išmetinėti, sakydamas, 
kad “jūsų gerklės padarė tą 
triubelį,” ir griežtai pareikala-

munistų lošėjų yra gyvanašliai 
ir gyvanašlės. Tad žmonės ir 
sako: “Ką mes ten galim pasi
mokinti nuo tokių, kurie patys 
nemorališkai gyvena.”

Buvęs Vaidinime.

rą įnag'į, tėvas išlupo nugarą 
senberniui ir dukteriai. Paskui 
dar areštavo senbernį, kuris 
tapo padėtas po $10,000 užsta
to. Ir vargšo niekas nepaliuosuo 
ja. Teismas buvo, bet neužsa- 
Ibaigė. Bus dar Kovo mėnesį.

Čia senberniai labai įprato 
kibti prie jaunų mergaičių. Vie 
nas vietos senbernis įsimylėjo 
laibai jauną lietuvaitę iš Hart
fordo ir jau rengėsi Vasario 22 
d. apsivesti. Pirm tai jisai kar
tą nuvažiuoja į Hartfordą pas 
merginą ir paskui su ja išva-

keliu ir susidūrė su traukinio žiavo automobilium pasivažinė- 
lokomotivu, kur vaikinas tapo 
ant vietos užmuštas. Trokely 
sėdėjo jo motina ir tėvas. Mo
tina tapo sunkiai sužeista, ir nu 
'\|lv.us ją ^ligoninėn, prisiėjo, 
kairę ranką nupjauti.

Vėl. Pranas tapo palaidotas 
Vasario 17 d. Lietuvių kapinėse 
ant Georgetown per gralborių 
Jurgį Rėkų. Liko dideliame nu
liūdime jo tėvai, brolis ir ketu
rios seserys. Vietinis.

WILKES BARRE, 
Užmušė lietuvį vaikiną 

__ d ė jo motiną

PA. 
ir sužei-

t vokeliu,Važiuodamas Fordo
jaunas lietuvis, Pranas Aksa
nas, 24 metų, nepastebėjo gelž- 
kelio signalo ties Fairview kryž
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LAIVAKORTES 
NUPIGINTA KAINA

------ 25c

Iš NEW YORKO Į
KAUNĄ IR ATGAL */||ą

(Pridedant Taksį) «vV

Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvą Nupiginta laivakorte. Mū
są keleiviai iš Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

Nepiliečiai* grįžtanti bėgy me 
tŲ nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietį tuoj

-------75c

1. Amerika Pirty. 3 veiksmų komedija, lošia 7 vyrai ir 2
moterys, labai juokinga------------------------------------- 25c

2. Ant Bedugnės Krašto. 3 veiksmų drama. Vaidina G vy
rai ir 2 moterys---

3. Byla del Linų Markos. Dviejų veiksmų, šonus laužan
ti komedija iš Lietuvos gyvenimo, vaidina 6 vyrai — 25c

4. Komedijos. Septynios Komedijos Mėgėjų Teatrui, čia
yra rinkinis j vairių lengvų komedijų, kur nereikia nei 
didelių scenerijų nei „daug lošėjų, o publikai jos visos 
patiks.-------

5. Karolio Teta. 3 veiksmų komedija, versta iš lenkų kal
bos, vaidina 6 vyrai, 5 moterys------------------------40c

6. Komedijos. Keturios Čiurlionienės komedijos: Pinigėliai
Karalaitė Tikroji Teisybė, Gegužis ir Kuprotas Oželis 60c

7. Lapkus. Klasiška 3 veiksmų komedija, vaidina 3 mote
rys ir du vyrai---------------------- *---------------------- 30c

8. Teodolinda. Popuiiariška Kauno Valstybės Teatro kome-
djia, vieno veiksmo, vaidina 3 vyrai ir 3 moterys------ 20c

9. Vienas iš mūsų Turi Apsivesti. Vieno veiksmo kome
dija, vaidina dvi moterys ir du vyrai---

10. Vergijos Griuvėsiuose. Nauja keturių veiksmų drama 
iš Lietuvos atsistatymo. Vaidina 11 vyrų ir 5 moterys.
Didelis veikalas-----------------------------------------------50c

11. šykštuolis. Garsaus franco Moliere’o 5 veiksmų kome
dija, atvaizdinanti šykštuolį žmogų. Vaidina 11 vyrų ir 
trys moterys------

tos agentą arba j

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

------ 20c

HOLLAND
I w AMERICA LINE
Tiesus-trnmpaa kelias per Rotter

damj ir iš visą dalią

>

------ 60c

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

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

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York..

i . . .tų su visu savo internacionalu. 
Kad ir su piktumu, bolševikai 
išsikraustė į kitą karčiamą... 
Bet M. vistiek skaudžiai nuken
tėjo. Vasario 17-25 Federal Dis
trict teisėjas Bodine, priteisė 
Mickevičiui užsimokėti $500 už 
pardavinėjimą svaigalų.

Tai 
mūsų 

pa ką jie 
rašė pas Dievą laišką, ir nune
šęs į bažnyčią padėjo ant alto
riaus. Bažnyčios tarnai patėmi- Gražus atsišaukimas į lietuvius

. DIEVAS IŠKLAUSĖ 
VARGŠO MALDOS

■ i (Feljetonas)
Rašo Petras Kriukelis

Vienas vargingas žmogelis

tiek ligšiolei “iškovojo” 
“kirvininkai.” Matysim, 
toliau nuveiks. P. Lungis

ROCHESTER, N. Y.

ti. Važiuojant namo jau prite
mo. Mergina paprašė sustot del 
privačio reikalo ir nuėjo prie di
delės Connecticut upės, čionai 
mergaitė, paslydus, įkrito upėn 
ir prigėrė. Senbernis, nesulauk
damas sugrįžtant, nuėjo pažiū
rėt, bet mergaitės nerado, nes 
buvo jau tamsu.

Ant rytojaus surado mergai
tę nuskendusią netoli nuo tos 
vietos, kur buvo įkritus į

J. P.
upę.
B.

DETROIT, MICH.
Moterėlių pikti liežuviai

ję laišką, paėmė ir nunešė kle
bonui. Klebonas atidaręs laiš
ką, pradėjo skaityti: “Brangus 
Dievulėliau! Būk toks geras, iš
klausyk mano maldos — duok 
man šimtą litu. Mažiau — ne 
jokiu būdu! Nes man reikia 
sumokėti tiek pinigų Miškų u- 
rėdui už tą, kad eidamas mišku 
lepšį nuo koto nuverčiau. Būk 
toks geras, Dievuliau! Visgi ka 
da nors sueisime, atsilyginsi
me.” (Pasirašo): Jonas, tas ku
ris labai biednas.”

Paskaitęs klebonas laišką, ir 
išėmęs devynes dešimts devy-

Į padėjo ant altoriaus, — nes ma 
kad’ trūkstant vieno lito, 

neims pinigų.
viskas buvo atlikta, kle- 
pasislėpė už altoriaus ir 
kada ateis Jonas. Manė

veikia

“Vienybės” 15 nr. tilpo gra
žus į visuomenę atsišaukimas 
nuo vietos Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos į visas kitas 
draugijas, nurodant, kaip mes 
galim pagerinti padėtį mūsų 
brolių Lietuvoje, prispaustų 
klerikalizmo. Tuo atsišaukimu 
ir vietos lietuviai pasigerėjo ir 
šiai draugijai garbę teikia.

Daugelis ruošiasi rašyti laiš
kus ir siuntinėti Amerikos laik
raščius Lietuvon, agituojant, 
kad Lietuvos piliečiai savo ku- 

nius litus nunešė į bažnyčią ir nigus atšalintų iš valdiškų vie-

čionai darbai kasdien gerėja, 
žmonių naujų jau neatvažiuoja. 
Lietuviai nus’tojo veikę. Laimė, 
kad mes čia turime gerų inte
ligentų — gydytojų, advokatų, 
etc. Tik lietuviai tai neatjau
čia. Mūsų gydytojas Dr. J. Jo- 
nikaitis daro gerai operacijas, 
kurios laimingai nusiseka, žėd- 
nas užganėdintas, nes žėdnam 
nuoširdžiai patarnauja. Taipgi 
Dr. Matulaitis, geras žmogus, vi 
si juo užganėdinti. Yra advoka
tas Uvick, lietuvis, geras žmo
gus, teisingas. Tik mes lietuviai 
įtupime užjausti; juos remti. 
Prastas paprotį s girti tik sve
timtaučius. Labiausia tos kūmu 
tės; sueina, susimeta po kvote- 
rį, pasiima munšainės ir 
damos šmeižia kas tik ant 
užeina.

Ei, moterys! Sustokite
Eikite namo, apsižiūrėkite savo 
namus, vaikus. Būkite ramios!

K. G.

SULLIVAN, IND.
Kasyklų nelaimėje žuvo 

Lietuvis
Patėmijau “Vienybėj” žinutę 

apie nelaimę kasyklose, kur pa
sakyta: Terra Haute, Ind. Turi 
būti “Sullivan, Ind.;” tai mies
telis 27 mylios nuo Terra Hau
te.

šioje nelaimėje žuvo 52 ang- 
lekasiai, tų tarpe vienas lietuvis 
— Jonas Slemonas, 23 metų. Į 
draugijas niekur neprigulėjo. 
Palaidotas Clintono visuomeniš
kose kapinėse Vasario 24d. Pali
ko nuliūdime senus tėvus, 3 
brolius ir 2 seseris.

• Jonas Skinderis. f ?

ir

gė r- 
eilės

loję.

WATERBURY, CONN.
Margos žinelės

Bell Phone: Oregon 0863-J.
I Dr; Ignotas Stankus
11210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

I — ne, 
Jonas

Kai 
bonas 
laukė,
iškrėsti baiką.

Netrukus atėjo ir Jonas. Pi
nigus paskaitė vieną sykį, antrą 
sykį, bet vis trūksta vieno lito; 
todėl iškėlęs rankas augštyri, su 
šuko: “Dieve! Jau kad negailė
jai duoti devynes dešimtis de- 
vynius litus, nebepasigailėk duo 
ti ir to vieno litelio; jog nenu- 
biednėsi del to litelio. Jei neturi 

'savo kasoje, pasiskolink nors iš 
išv. Kazimiero karalaičio.” Ir 
j vėl priėjęs prie altoriaus skaito 
pinigus, bet vis trūksta vieno 
lito. Nusibodo Jonui melstis ir 
sušuko: “Ak tu geriausia Die
vuliau ! Ne tiek tu man dovano
ji, o aš Tau jau čia nedovanočia 
vieno litelio; ačiū ir už tuos.” ir 
susiglemžęs pinigus į kišenę, 
movė pro duris.

Klebonas pradėjo šaukti: “Jo
nai! čia mano pinigai, ne Die
vo; atiduok!” Jonas tik ranka 
numojo ir bėgdamas pro duris, 
pasakė: “Ne, tai Dievas man 
davė. Jog ir klebonėlis sakai: 
“Ko prašysi, tai Jis ir duos.”

tų, o siustų juos bažnyčion.
Ištikro mes amerikiečiai da

bar tik tuo būdu ir galim daug 
pasidarbuoti, siuntinėdami agi
tacijos laiškus ir užrašinėdami 
Lietuvon tokius laikraščius, 
kaip “Vienybė,” “Amerikos Lie
tuvis” ir kit. K. Zlatkus.

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų teatras be publikos

Vasario 21 d. Lietuvių Muzi- 
kalėje Svetainėje komunistai 
lošė teatrą “Dvi seseris”. Vei
kalėlis gražus, bet publikos vi
sai kaip ir nebuvo. Dabar ko
munistai kaltina Philadelphijos 
visuomenę, kad esanti negana 
apsišvietusi. Aš neturiu su ko
munistais jokių ypatiškumų, 
bet pasakysiu, kame priežastis, 
kad publika nesilanko ant jūsų 
perstatymų.

1- mas. 
tis dėlto, 
simokinę 
lošia po
sykį buvusi — 
nori lankytis.

2- ras. Kad iš
nė dalis yra silpni lošėjai.

3- čias. Komunistai nori per
daug publiką išnaudoti; dabar 
bedarbės ir žmonės labai suvar
ginti, o jūs padarote labai bran
gią įžangą.

4- tas. Publika nenori lanky
tis dėlto, kad daugumas iš ko-

Publika nenori lanky- 
kad komunistai, pra- 
koki veikalėli, tą patį 
kelis kartus; publika 

antrą kartą nė

komunistų didės

Užrašyki t 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

čia kai-kurie pamėgo gazo 
vaistus persikraustymui į aną 
pasaulį. Pirmiaus pasiskubino 
gazu naudotis užbaigimui gy
vasties bolševikai, o dabar kata
likai. Anandien vienas jų taip 
gazo prisitraukė, kad reikėjo 
šaukti gydytoją; tas gazą iš
traukė ir atgaivino,, bet po ke
lių dienų pasimirė.

Gal niekur tiek nėra mun- 
šainerių lindynių, kaip Water
bury. žiūrėk gatvėmis slankinė
ja apie lindynes apsvaigę asme
nys ir lanko ištvirkėles. Nese
nai vienoje lindynėj buvo iški
lęs triukšmas. Mat “svečias” ne 
susitaikė pinigais ir drožė ištvir 
kėlei su kumščiu paakin. Už
tai buvo areštuotas; teismas pri 
teisė vyrui užsimokėt $10.

Vienas senbernis, turįs 44 me 
tų, susidraugavo su 16 metų 
mergaite, tėvams nežinant. Kaž 
kas pranešė tėvams. Todėl tė
vas išlikęs iš darbo saugojo. 
Kaip 7 vai. ryte ir ateina sen
bernis į jo namus. Tėvas už-'+? 
klupo ir rado juodu stuboj su ♦♦ 
mergaite žaidžiant. Griebęs ge-

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SUNUS

Patyrf, Lalsnluotl Grajborlal Ir 
Balsamuotojai

Parsnmdome automobilius viso
kiems reikalams.

Ofisas: 425 So. Paca St., 
Tel. Plaza 1350 Baltimore, Md.

“VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos 
darbus atlieka 
greitai,'gražiai 

ir pigiai.

Vienybė
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Severa’s Cold and Grip Tablets 
sulaiką persišaldymą nededant jam išsivystyti. Kaina 80 centai pas aptieką

Severo Kalendorių 192B metama gaunama visur aptiekose, ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, IOWA

KOSULĮ sustabdyk tuojaus vartojant

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

ir*
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(Teisingas aprašymas iš Di- 
desios Revoliucijos, kjuri dėjosi 
Vasario 19 d., Spirk-klyno Ne
juokais Riežpublikoje, Kam-Al- 
gą-Mčtų Saloje, etc., etc. Apra
šė specialia “Tarkos” dženito- 
rius, su dideliais savo kūnui pa
vojais daėjęs prie didžiausių 
vadų Nekaltųjų Avinėlių Armi
jos, kurią minėtą baisią naktį iš 
pjovė Fašistai, Inkvizitoriai ir 
šventa'kupriai, ir išgavas šitą 
teisingiausj inter (viau!). Visi 
kiti aprašymai buvo neteisingi, 
todėl — ant jų spjaukite, o ši
tą pasilaikykite!)

PUBLčfl
UiDEGI-

MAM

1 h^Battg0>t *velkut*

Profilaktaa vyrama, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo.
Didelė tr iii bele 35e.
(Tarka (4’s) $1.-

Visose aptlokose ar 
Bau-Y-Kit Dept. A.

92 Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymų

žmogaus galvą, kai aš savo kum 
ščiais dariau visai nekaltą gim
nastiką ?

Klausimas: O kas perplėšė ko 
mendantui oveūkotį?

Atsakymas: Tai melas! Jo
kio overkočio tenai nebuvo. Pa- 

Į gailaus tas pats overkotis buvo 
jau labai senas. Vistiek būtu

Spirkklynas, Ne-Juokais. — reikę išmesti skudurninkui.
Pirmiausiai sužinojau, kur lai- Klausimas (draugei Spirkly- 
ko posėdį visi vadai Didėsios naitienei): Kaip ten buvo su 
Revoliucijos. Iki dasigavau 
sklepelį, išaikvojau visas plėč
kūtes, kurias buvau apsikaišęs 
į kelnių kišenes.

Skiepe buvo posėdžiai Tary
bos iš Didėsios Revoliucijos. Pri 
davęs savo rekomendacijas nuo 
“Tarkos” Klebono, tapau priim
tas ir suteiktas atsakymais į 
mano užkla tįsy m u s.

Klausimas (draugui Kumšt- 
vydui): Ar tiesa, kad pats pra
dėjai pupyti į galvą Kam-Algą- 

j Mėtų Salos komendantui?
Atsakymas: Grynas melas! 

Aš, matai tamsta, esu papratęs 
daryti kumščių gimnastikas, to
dėl ir tuomet tik pradėjau pats 
sau į orą kumščiais mosikuoti 
del gimnastikos, kaip — velnias 
papynė pakišti galvą Kam-Algą 
-Mėtai komendantui! Tuomet 
mano kumščiai ir sudavė jam 
kokį porą desėtkų kartu. Argi 
čia no tautininku ir socialistu 
intrigos, kad jie man pastūmė

IEŠKOJIMAI
Ieškau caro vietos. Gerai iš

silavinęs carystės amate, turiu 
sau carienę ir pasipažįstu su 
visomis Paryžiaus merginomis. 
Taip pat turiu gerą štabą ad
jutantų ir generolų, kurie gerai 
pataikys jurui kailius lupti, pa
kart arba sušaudyt. Kur būtų 
reikalingas geras caras, mel
džiu atsišaukti šiuomi antrašu: 
Ciril Romanow, Paryžius, Fran
ci ja. (arba Tarkos Redakcijoj)

iINEIGŲ TAKSOS IŠVAŽIUO
JANTIEMS SVETUR

Kaslink užmokėjimo jeigu tak 
sų, valdžia reikalauja įrodymų 
nuo keleivių, kurie išvažiuoja 
iš Suvienytų Valstybių. Todėl 
išeivis, ketinantis išvažiuoti iš 
šios šalies, turi nueiti savo dis- 
trikte pas jeigu taksų kolekto
rių ii- parodyti jam, kad yra už 
mokėjęs prigulinčius jeigu mo
kesčius (income tales). Kuomet 
užmoka taksas arba jeigu įro
do, kad taksų nereikėjo mok
ti, jo distrikto jeigu taksų ko
lektorius jam išduoda, tam tin
kamą certifikatą, ir tą certifi- 
katą turi parodyti kolektoriams 
prie laivo, kuomet išvažiuoja.

Dabar išeiviui nebereikia eiti 
jeigu taksų kolektoriaus raš
tinėm uoste, iš kur išvažiuoja. 
Tik jeigu iš savo distrikto nė
ra gavęs viršminėto certifikato,

su- 
to- 
vi- 
at-

LIETUVIŲ MECHANIKŲ 
SĄRYŠIO, INC.

AKCININKAMS
PRANEŠIMAS

O-

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS 
Kaina Metams Suv. Valstijose__
Pusei metų _____________-----------
Užsienyj ir Lietuvoj metams--------
Pusei metų _____ ______________

Jei norit gerų ir teisingų žinių, 
“Varpą”. Siuskit pinigus šituo adresu:

_____ $2.00
____  1.00
_____ 3.00
____  1.50 
užsirašykit —

n

Chicago, Ill.
“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai

tai stovi už nepriklausomos, laisvos ir demokratingos 
kraštis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- 
Lietuvos ir Lietuvių reikalus.

3251 So. Halsted Street

Lietuvių Technikos Automobilių 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ 

geriausiai įrengtojo mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrą ir važia
vimą. Pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuviu ir anglą kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metu prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVIčIUS 
garantuojame laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mil
inio 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomisbu mokyklų. Mokykla 

nuo 11 vai. ryto iki 3
NEW

228 — 2nd Avenue,

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

(Kampas 14 gatvės) New York City

atspėjimas ir gydymas.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

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

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome visas -aštrias, kroniškas VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

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

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

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

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

X-Ray, Urėjos ir kraujo analyzž su Was- 
■ermano tyrimu ir mikroskopo ekzaminaei- 
ja. Tikras

OSVALDAS KIBURIS
yra geriausia Kast New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanins valgius, 
užkandžius Ir draugišką nžėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

8*M GLENMORE AVENUE,
(Knut Now York)

--------

BROOKLYN, N. 1
Tol. Cypress 3880

čiu laiškų įgaliokite kitą akci
ninką jumis atstovauti.

Liet. Mech. Sąryšis, Ine.
108 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
Pirm. .1 .Sagevičius
Rast. V. Kaminskas.Šiuomi skelbiame jau antrą 

kartą, kad LMS. akcininkų su
sirinkimas, aptarimui bėgančių 
bendrovės reikalų įvyks Kovo 
8 dieną, 1925 m. nuo 2 vai. po 
pietų, Kun. šeštoko parapijos 
salėje, 570 Broome St., New 
York City.

Prašome pribūti kiekvieną ak 
cininką; kurie negali pribūti as
meniškai, prisiūskite savo nuo
mone laišku, ir kartu tuom pa-

NOTAEIJUI 
(Rsjsntas) 

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

Kokie tik legali jki popuriai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — ėia yra padaroma: 
Davioruastjs, pirkimo biloa, liu
dijimai, certifikatal, vekseliai 

ir tt.

LIETUVA KONKURUOJA 
AMERIKIEČIAMS

Dar pirm paskelbimo “Tar
koje” apie kuriamą didelę ka
čių auginimo korporaciją,,, jau 

“Kultūros” 
kuri 
nori 
ska-(draugui Jonvai- 

teisybė, kad 
muštis su

svei-
Salos

num

tuo patim bizniu 
tik ant mažesnės

žinių” nr. 6 skaitome
Tūk-

i tuo spyrimu spešelui į labai pa
vojingą vietą?

Atsakymas: Tai begėdiškas 
tautininkų ir socialistų išmis

tas! Visu pirmu aš jokių tokių 
“pavojingų vietų” nežinau,. An
tra — aš negalėčiau taip ąug-
štai kojos pakelti. Trečia — o [ pasirodė Lietuvoje 
kam tas spešelas neleido mums' bendrovės išleista knyga, 
betvarkės kelti ?

Klausimas 
kaičiai): Al
kas pradėjai 
apicieriais ?

Atsakymas: Tai buvo 
pagailėtina klaida! Pirmiausia 
aš maniau, kad mane kas pra
dės mušti. Paskui, kada niekas 
manęs nemušė, aš pradėjau no
rėti, kad kas pradėtų muštis; 
o niekam nepradedant, aš apie 
tai daviau suprasti spešelui. ši
tas draugas tuoj suprato ir 
pradėjo man duoti suprasti. Pa
skui nežinau kaip aš atsiradau 
iš kovos lauko išmestas, ir pas 
Raudonąjį Kryžių jau man bu
vo aprišinėjama galva. Paskui 
sugryžau į karo lauką, bet čia 
per klaidą patekau karo teis
man. — Sakau, klaidą sekė pa
skui klaidą. Toki jau mano dą-

matomai
užsiimti, 
lės.

“Liet.
pranešimą apie tą knygą
stantis ir viena katis.”

Kaip ten Lietuvoje mums a- 
merikiečiams visur stengiamasi 
bizniui koją pakišti!

Jurukas.

tai turi ten užeiti. Tas gali 
trukdyti jų išvažiavimą, ir 
del visiems yra patartina tą 
są atlikti savo mieste prieš 
vykstant i išvažiavimo uostą.

DR.HUMPHREYS’

JUOKIS
KAD IR 
NENORI

©r Grip, InFiuenza

COLDSNapol eonas klydo
Sakoma, kad senis Napoleo

nas sakęs, jogei jo žodyne ne
są tokio žodžio, kaip “negali
ma.” Įdomu, ar jis kada bandė 
(užžiebti degtuką į muilo šmotą.

■-••-JTEATRO VEIKALAI

Klausimas (draugei Muterkie 
nei): Turbūt neteisingas ir tas 
gandas, kad būk tamsta jau iš 
namu atėjusi gerai i karą prisi
rengusi ?

Atsakymas: Purvinas melas!
Klausimas: O kas įdėjo gele

žies muterkę į tamstos kreipsi, 
su kuriuo tamsta žarstei iš už
pakalio antausius stovintiems 
žmonėms?

Atsakymas: Vaikai namie į-

Klausimas: Tai turbūt visai 
neteisybė, ką rašo buržuazinė 
spauda, kad būk tamstos pirmie 
ji pradėjote karą?

Atsakymas (choru): Prakeik 
tas melas! Mūsų, t. y. Nekaltų, 
Avinėlių Armija vedama mūsų 
tūzų atėjo į kovos lauką pasiry
žusi nukentėti baisias inkvizici- 
jas ir visi ramiai sėdėjome. Tik 
su sykiu sukilo buržuaziško vel
nio sukurstytos devynakės, ve
damos tautininkų ir socialistų 
Fašistų. Inkvizitorių,Mušeikų ir 
visokių bjaurybių. Ir įvyko bai
sios skerdynės, 
ir

kurios viršija 
Viduramžių Inkviziciją ir 
Baltromiejaus Naktį. Mote- 
su visais esamais ir būsi

mais vaikais išskerdė, o mūsų 
vyrai ramiai patys išvaikščiojo, 
vejami įsiutusiais kumščiais Fa 
šistų, Inkvizitorių, Mušeikų ir 
kitų tautiškai-socialistiškų ele
mentų.

Klausimas:
tyje daryti?

Atsakymas 
me, ateidami 
suorganizuoti 
dabar
devynakių ir jie negali 

“Tarkos”

Ką manote ątei-

(choru): Mano- 
i mitingus labiau 
savo tūzus, 

pasirodė, kad
nes 

daugelio 
sumušti.
Dzen.

ŽINIOS Iš ROMUVOS
Šiaulėnai. (Naujas kelias į 

dangų). Mūsų moterys ir mer
ginos, senių pasakų prisiklau
siusios, įsitikino, kad mažų, kū
dikių dūšios eina dangun ir ė- 
mė smaugti 
vaikus, kad 
griešytų ir 
tų.

vos gimusius savo 
jie paaugę neapsi- 

i pragarą nepapul-

Kaunas. (Naujas susisiekimo 
įstatymas). Einant šiuo įstaty
mu leidžiama bus susisiekti tik 
vyrui su žmona, kurie turi za- 
konnas bračnas metrikas; sani
tarė kontrolė ir įvairūs bilietai 
naikinami, flirtas ištolo taip pat 
naikinama, užsikrėtimo laisvė 
garantuota. Rūtų vainikėliai pa 
liekama išimtinai juodvarniams.

Spaktyva.

Pasikalbėjo
Reporteris: Kągi čia lydi į ka 

pus?
Pašalinis: Joną Karpaitį.
Reporteris: Argi tai jis pa

simirė?! -t
Pašalinis: Tai ką tu manai, 

ar jis tik šermenų repeticijas 
daro ?

Policmano neitikinsi
L

Teisėjas: Argi aš tau nesa
kiau pereitą sykį, kad tu man 
čia daugiau nepasirodytam ?

Kaltininkas: Taip, Jūsų Tei- 
senybė. Aš tą patį sakiau ir 
policmanui, bet jis man netikė
jo.

Svarbesnis
Pirmas Golfininkas: Klausyk, 

ateinantį pirmadienį aš turiu lai 
ko. Ar neitum dar sykį sulošti 
golfo?

Antras golfininkas: Ateinantį 
pirmadienį mano vestuvės. Na, 
bet aš manau galėsiu jas atidėt.

Ranka Ranką 
Mazgoja

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

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų po

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

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

J. and F. NAUJOKU 
Cigarą Dirbtuve 

231 DIVISION AVENUE 
(netoli Marcy Av.) 

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

remt teisingą pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigą, 
iiiwwiTn laiko ir vakarais, kurie 
netingi.

—

At the first sign of a Cold 
take Dr. Humphreys ”77”. 
Drive the Cold out of your 
system — It is also wonder- ■ 
ful for the Grip. “77” has 
been used for 30 years. Get 
Get ”77” today.

At all Druggists 30 cents. • 
HUMPHREYS’ HOMEO. MEDICINE CO.

156 William Street. New York

CONSTIPATION
Use BEECHAM’S PILLS

for the relief of Con
stipation, Biliousness, 

Sick Headache and for
moving the
Helps clear

Bowels.

th o skin

CalomelContains no
Buy from your druggist 

25c and 50c the box

“Vienybes” Knygynas turi šių teatro veikalų 
kurie pasirodė populiariški:

Baloti Kritęs, Sausas Nesikelsi. — Trijų aktų labai 
suprantama ir juokinga komedija ........ 35c

Du Bailiu. — Vieno akto komedija, lošia trys vyrai 
ir dvi merginos.... ...................................... 15c

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

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

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

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

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

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

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

i

NAMAI — MAŽOS ŪKĖS
<. ....................................

■ - . ,

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

DIDELE PERMAINA PO 10 METU MS
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

GžaggasraagKraaraBijgtt^^

Kuriems tik ko

reikalimgs |

sauivH

kreipkitės

198-200

^)-o:o-o:oo'o:cyo:oon:o'o'o,o,o'ooro:oro:o:oToroio:olo;oioro:o;oloio;oior4o:o:o:o:o'.o:o:o:o:o:o:oio:o >,o.,o;o;oid;oio:o;o:o:o;oio:oioTo;o:o:o:o:o:o,.o:o:oj,i

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

Pristatėm į vigai New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai
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A. B. STANKUS 
“Vienybės” Įgaliotinis,

Įkštino jį, šiandien prisikeltų ir, palieka skųdurius savo lyties U- sodnų, nes jie renką visus vaba 
pamatytų jo morali susmukimą,' gų, o merginos užrašo savo die-Į 
tai pątys prašytų Dievo pabau- nų ar naktų darbus ir palieka 
sti jį Sodomos likimu. Čia pil-! kambary. Stalčiuose pilna viso
kios gatvės kekšnamių, nuo 
gražiausio viešbučio iki pras
čiausių griuvėsių. Esu apkelia
vęs pasauly dvylika valstybių, 
bet niekur nemačiau tokios be
tvarkės, purvo ir skudurų kaip 
čia. Viešbuty stačiai negali šva 
rus žmogus apsigyventi: vyrai

kių paleistuvingo turinio raštų, 
kas reiškia, kad čia valdžia vi
sai nekreipia domės i tokius da
lykus. Net ant sienų netik pri
rašyta, bet ir išmaliavota bjau
riausio turinio paveikslai, ko nė 
ra net Franci joje.

(Toliaus Bus)

Pavasaris Artinasi
Rašo Nienių Jonas

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Juozui Gedvilui: Ačiū už i«- 

karputę iš lenkų “D. Z.”, bet 
panaudoti nieko negalėsim, nes 
kiekvienam lietuviui yra žino
mas jų šovinistų spaudos ne
teisingumą ii- gobšumą. Tam 
geros minties lenkui pasakykit, 
k,ąd jis teisingai protauja: jų 
vadų militariški žygiai pačią 
Lenkiją veda prie pražūties.

Vėjo Vaikui: NN su T. straip 
spiais išsiuntėm. Taipgi laišką.

Gicdoriai paukščiai grįžta iš 
pietinių valstijų! Ar mes jiems 
prirengėm namus? Jeigu ne, tai 
n ireugkime, nes jau kelionėje 
ir bus namie ryt už-poryt.

Taip pataria žemdarbystės 
Departamentas, kad mes priren 
gtume plunksnuotiems mūsų 
draugams namus, sukalant iš 
lentukių mažus įkilėlius ir įke
liant juos į medį, kur reikia 
juos gerai pririšti; įkilėliuose 
reikia palikti skylę colio ir pu-

sės del didesnių ir colio del ma
žesnių paukščių.

Visi paukščiai mėgsta turėti 
švarius namus-lizdus; senus rei
kia lizdus išimti, nes jie pasida
rys sau naujus.

Paukščiai, giedoriai parlekia 
čia sekanti: špokai (lietuviški) 
vadinami “Bluebirds”, Volun
gės, daug mažiukų paukštukų, 
kaip: dagilis, žiles, Penn’a star
tas ir Baltimorės strazdai.

Strazdai labai naudingi prie

lūs, kurie pavasarį naikina sod
nus ir jų žiedus.

Volungė naikina šimtais ža
lius, mažus drugių kirminus, 
kurie pavasarį minta tik vien 
augmenų lapais.

Visi paukščiai 
kaip mieste, taip 
naikina šimtais 
vabalų ir kirminų, 1 
“caterpillars” (g n i tisą.

Turint sodne tuziną viršminė- 
tų paukštukų, vaisiniai medžiai 
bus apsaugoti nuo vabalų ir kir
minų.

Katės yra nepageidaujamos 
nei mieste nei ūkėje, nes jos 
naikina paukščius ir mažesnius 
žvėriukus, taipgi nešioja ligų 
perus, kas yra niekam nemalo
nu.

Peledes ir’ąpuokai ūkėse gau
do peles ir žiurkes daug geriau 
už kates, nes tai yra anų mais
tas. Todėl jų nereikia naikinti, 
o dar daugiau vaisyti.

Negaliu praleisti nepriminęs 
ir apie' lekiančiąją pelią (šiksno 
sparnį) ; tai yra aukso vertas

yra naudingi 
ūkėse, nes jie 
rūšių visokių 

vadinamų

paukštukas, nes naikina nailo
nais uodus ir kitus mažus va
balus, — net ir tuos, kurie ne
šioja drugio ligas ir visokias 
maliarijas; šikšnosparniai juos 
gaudo naktimis ir suėda; kur 
yra šikšnosparnių, ten nėra uo
dų ir net karvės duoda daugiau 
pieno.

Gudrūs Amerikos ūkininkai 
čia šikšnosparniams net padaro

varnos ir juodvarniai,

iš lentukių tani tikrus lizdus, 
kad tik veistūsi ir laikytųsi prie 
ūkio kuodaugiausia,

-.Nuostolius daranti paukščiai 
yra
kurių čia gana daug, — nes yra 
daug girių, kur jų lizdus mažai 
kas gali prieiti išnaikinti.

Amerikos ūkininkai netiki i 
prietarus ir nebijo pelėdų kau
kimo nei apuokų uopimo.

LIETUVOS PAŠTAI
Rašo Pabudęs Vaidyla 

f

Nors jau daugelį pašto įstai- būna atviri. Galima sakyti, kad 
gų* turime 
daugelio ir 
kaip valsčių miestukuose, tai 
yra šiokios tokios; bet kaip 
bažnytkiemiuose, tai beveik vi- 
ai nėra. Kartais kam esti į paš

tą 10 ir daugiau kilometrų. To
kie tolumai, labai ir kenkia, y- 
pač laikraščių, labiausia dien
raščių siuntimui. Nes paprastą 
dieną negalima nuo darbo atsi
traukti, o šventadieniais, reikia 
labai anksti eiti, — nes neilgai

Lietuvoje, bet dar 
trūksta. Vietomis, 

miestukuose, 
tokios;

labiausiai dėlto Lietuvoje dien
raščiai ir neturi didelio skai
čiaus skaitytojų provincijoje.

Antras, ko vėl labai trūksta 
mūsų pašto įstaigose, tai švaru
mo ir nemokėjimo pašto valdi
ninkų apsieiti su siuntiniais ir 
laiškais. Laiškus tankiausia gąu 
ni apiplėšytus, suteptus ir tt. 
Laikraščius, labiausia iš Ame
rikos, visuomet išvyniotus, o ne 
taip kaip išsiųsta.

Bet trečia, tai svarbiausia,

— kad dauguma laiškų nepasie
kia savo antrašu nurodytos vie
tos. Man pačiam tai teko labai 
gerai patirti. Labiausia žūna 
tie laiškai, kurie esti siunčiami 
į kokias nors redakcijas su ką- 
respondencijomis. Man kartą 
teko siusti keletas koresponden
cijų apie blogus valdininkų dar
bus vienai redakcijai. Tuomet 
gavo. Paskiau išsiunčiau dau
giau, kuomet tos jau pasirodė. 
Ir laukiu daugiau. O čia nei 
korespondencijų nei redakcijos

Ir 
ap- 
re- 
to-

atsakymo. Rašau daugiau, 
vėl nieko. Tuomet siunčiu 
drausta laiška klausdamas 
dakcijos, ar gavo tokias ir
kias korespondencijas. Atsako 
— ne. Mat “žuvo” kely!

Todėl dabarties negalima svar 
bių laiškų siusti neapdraudus. 
Kažin ką mano Lietuvos Paštų 
Valdyba ?

Pasipirkit “Vienybes” 
Šerų!

Vienas Šeras —
10 dolarių

NAUJI “VIENYBĖS 
SKAITYTOJAI

- Buckner, III.: P. Vistard, W. 
Rumbauskas, A. Bakšis.

Zeigler, Ill.: M. Riktorius, J.
Butkus, Wm. Rakauskas, Wm. 
Bukauskis.

Užrašė Lietuvon: D. Gribinas
— Pijušui Grilbinui.

Tilden, III.: M. Adomaitis, J. 
Butvilą.

Christopher, Ill.: K. Grigaitis, 
V. Paplauskas, S. Tarkairskas.

šie visi užsirašė per “Vieny
bės” Įgaliotinį pil. A. B. Stan
kų.

Iš MANO KELIONIŲ
E. St. Louis ir St. Louis. — 

šiuos du miestu skiria Missis
sippi upė ir jie yra kiekvienas 
skirtingoje valstijoje: E. St. 
Louis priklauso prie Ill., o St. 
Louis prie Mo. Jie, vienok, tu
ri dvi svarbias ypatybes savo 
išvaizdoje. St. Louis yra didelis 
miestas ir turi gyventojų mi- 
lioną galvų; žemės užima gana 
didelį plotą. Transportacijai 
žmonėms patarnauja čia gatve- 
kariai, busai; požeminių ar grei 
tųjų gelžkelių čia nėra. Bet gat- 
vekarių patarnavimas gan pra
stas ir brangus.

Didžiausias biznio centras yra 
krašte miesto, kaip tik įvažiuo
jant iš E. St. Louis. Per upe 
eina du dideli tiltai: per vieną 
galima važiuoti ir per šį eina 
gatvekariai. Bet /čia ir pėsčiam 
reikia mokėti už perėjimą. Ma
tyti, kad tik šio tilto dėka iš
sistatė minėta St. Louis puiki 
biznio dalis.

Apie pusantros mylios toliau 
randasi antras, puikesnis, til
tas. Per šį neina gatvekario re
lės ir galima važiuoti tik auto
mobiliu ar arkliais. Jį pastatė 
St. Louis biznieriai ir važiuoti 
j.uo galima dykai. Iš.to galima 
spręsti, kad E. St. Louis duoda 
daug biznio St. Louis’ui.

Gyventojų šiuose miestuose 
daugiausia juodukų. St. Louis, 
išskyrus plotą kokių 10 blokų, 
išrodo kai džiovininkas, lau
kiantis diena po dienos savo 
mirties: namai apskurę, gatvės 
bjaurios, šalygatviai sulūžę, už
pilti išdegusioms anglims. Kai 
palįja, negali nei pereiti purvy
ną. O kai išdžiūsta, tai anglys 
trinasi, suodys rūksta ir tupia 
Į juodukų vilnas. Juodukų gi pil 
uos gatvės, bet visi suskurę, nu. 
vargę. Tvarka tokia mieste, kad 
ir baltuosius paverčia į nigeriuą. 
Medžių visai nėra, kanalizacija 
tik vietomis, — tai duobės pri- 
smirdę aršiau, negu Kaune.

Dirbtuvių čia randasi gana 
daug ir gan didelių. Bet didžiu
ma jų vidury miesto, kad ga
dina visą miestą ir orą, kuris 
baigia dusinti griūnančius na
trius.

- Miestas vardu šyeilto Liųdvi- 
ko, bet jei tie žmonės, kurie krį-
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KUPONAS
Pažymėk it Katrą literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai del
Instrukcijos Vaikų
Vardas
Adresas

Amerikos PrezidentasKiekvienas
gali savo kilme išvesti is ateivio

Prie Amerikos kranto daug, daug metų atgal pristojo laivas. Jis veže vyrų ir moterų. 
Tarp jų buvo tėvas ir motina to, kuris vėliau tapo Amerikos Prezidentu. Tas nutiko 
ne sykį, bet daugel, daugel sykių. Po teisybei, kiekvienas Amerikos Prezidentas yra 
ainis vyro ir moteries, atvykusių iš svetimo krašto į šią šalį kaipo emigrantai.

f The Borden CompaS"*’’ 
Reg U.S. Pat Off

A d.5!1 'heir Preserved Milk will liere«b 
!*«in«t1^na,e^i ond čor additional pro’ecl!hC 
^t'u£POSition each label will bead

NEW YORK, U. ®. Ą.

Ir>».

Tas vyras ir moteris tuo laiku to nejuto, kaip nejun
ta ir šios dienos emigrantai. Bet galima sakyti kas
dien atvyksta čia ateivių, kurių vaikai ir vaikų vai
kai taps svarbūs veikėjai*Amerikos gyvenime.

Šioje šaly kiekvienas vyras ir moteris turi lygią 
progą. Bet ją jie patys turi išdirbti. Tas reiškia, tik 
didžiausias protas laimes. Bet galingi turi gyventi 
stipriame ir sveikame kūne. Ir štai kodėl motina, 
norinti kūdikiui suteikti lygią progą, turi ieškoti 
būdų, kad jis pradėtų gerai augti protu ir kūnu.

Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistu, taip 
Borden’s Eagle Pienas yra pripažintas pienu iš pie
nų kūdikių penėjimui, Borden Pienas yra vardas 
reiškiantis pienų viršenybę.' Reputacija, kuri už 
Bordeno vardo stovi yra vaisius ilgų metų tarnybos.

Taip kaip žmogus norintis būti didžiu Amerikoje 
turi duoti ką nors verto, taip produktas, kuris stovi 
virš kitų šaly turi susidėti iš ko nors gero.

Ir nusimananti Amerikos visuomenė, laisva pirkti 
ką ji nori ir kur nori, mąstė apie didį pieno klausi
mą ir didelė didžiuma rado per ilgus metus ekspe
rimentavimo, kad Borden’s Eagle Pienas yra viena
tinis pienas išauklėjęs kūdikius sveikais ir stipriais 
vyrais ir moterimis.

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną 
jūsų kūdikį penint, mes jūsų kalboje atspausdinome 
instrukcijų kaip priruošti jį maistui visų amžių vai
kams, kurie nedapenėti. Jei norite šių pamokinimų, 
išrašykite kuponą ir pasiųskite mums šiandien ir 
mes pasiusime jums jas visai dykai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, NEW YORK

■ *12 £
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“Vienybės” Poseiminės
Vakarienės Programas

“Vienybės” Bendrovės vaka
rienei prisiartinant žmonės pra
dėjo ne juokais į ją rengtis: 
telefonas birbia be pertraukos 
su užsakymais; laiškų nešioto
jai turi dirbti viršlaikį, žmonės 
vienas kitą suėję kalba apie bū
simą iškilmingą “Vienybės” 
Bendrovės pokilį, kuris atsibus 
Kovo 8 d., Knapp Mansion salė
je, 550 Bedford Ave., Brooklyn,

Jaunų Vyrų Draugija rengia
si ateiti “incorpore”.

Jaunų Moterų Draugija irgi 
nepasiduoda; ir toji dalyvauja 
“incorpore”.

Lietuvių Gimnastikos Kliubo 
nariai pilnai pasirengę dalyvau
ti šiame pokily.

žodžiu sakant, visi Brooklyno 
ir apylinkės geresni lietuviai 
dalyvaus “Vienybės” vakarie
nėje.

Gerbiami vientaučiai! Jeigu 
kuris negavote vakarienėn už-

kvietimo per klaidą arba per ne
žinojimą antrašo, o norėtumėt 
dalyvauti šioje vakarienėje, tai 
duodam progą užsakymams iki 
Kovo 5 d.

Koncerto dalį išpildys vieti
niai artistai; bus solų, duetų ir 
muzikos. Salė atdara 5 vai., šo
kiai iki 6 vai. Vakarienė lygiai 
6:30. Nepavėluokit vakarienės 
ypatingai del to, kad bus nufo- 
grafuota svečiu paveikslas. Va
karienei pasibaigus, prasidės 
draugiški pasikalbėjimai ir šo
kiai iki pirmai valandai. Taigi 
nepraleiskit progos.

Rengimo Komisijos Narys,
J. G i n k u s .

Jauni Vyrai Lietuviai 
Anglų Spaudoje

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.

Jaunų Vyrų Lietuvių Basket
ball jauktas jau įsimušė į špal- 
tas amerikoniškų laikraščių ir 
kaip “Brooklyn Times” taip 
“Standard Union” jų veikimą 
aprašo.

Nedėlioj Franklin Ave. kie
me įvyko Jaunų Vyrų susikir
timas su St. Lucys Katalikų 1 ijKliubu, kur laimėjo lietuviai, 
gaudami 24 punktus prieš 19 
punktų. Iš pradžių St. Lucys 
vyrukai lietuvius voliojo ir pir
moje pusėje lietuviai turėjo tik 

j 6 punktus prieš anų 14. Bet 
antroje dalyje lietuviai liko lai
mėtojais.

Panedėly įvyko susikirtimas 
su St. Alphonsus Five vyru
kais. šis grojimas atsižymėjo 

■ smarkumu. Abi pusės gavo po 
14 punktų vien dėlto, kad kitos 
pusės grojikai ne pagal taisyk
les žaidė. Tas rodo, kad “smar-

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

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

Vakarienės Rengimo Komisija.

VU

Muzikantai! M uzikantai!

lietuviškų Šokių albumas
“Vienybės” Knygynas įsigijo gražių lietuviškų šokių 

albumą del orkestros. Senai visi Amerikos muzikantai 
tų gaidų laukia, štai kokių turime:

Klarnetui ___________  50c.
Bassui________________ 50c
Pianui ___________ $1.00
Kornetui______________  50c
Sk ripkai _____________ 50c

Pirmai Antrai Skripkai__ 50c
Kiekvienoje knygoje yra 25 kompozicijos: Lietuvos 

Himnas, Maršas, 16-ka Polkų, 3 Valcai, Vienas Kad
rilis, Galopas, Klumpakojis, Suktinis, Vengerka,

Siųsdami užsakymus siuskite kartu ir pinigus.

193 Grand Street
BĖ
Brooklyn, N. Y.

etc.

kauta”. Vienok, galų gale, lietu
viai laimėjo, 24 punktais prieš 
20.

Šią nedėlią Jauni Vyrai gra- 
jis su Rockaway jauktu ir va
žiuos į Rockaway, o paskui tas 
jauktas atvyks į Jaunų Vyrų 
kiemą, senoj kareivinėj ant 
Bushwick Ave. ir Stagg Sts. 
ir grajis. Tikimasi, kad Jauni 
Vyrai ir čia laimės. Per šį sezo
ną Jauni Vyrai pralošė tik du 
sykiu, o laimėjo virš dešimties.

Kor.

-r- Pranešimas, žinomas Broo 
klynietis, namų maliavotojas K. 
J. Vasiliauskas, persikėlė nau- 
jon vieton gyventi— 506 Grand 
St. (Seniaus gyveno — 26 
Scholes St.).

— Telefonas. “Vienybės” re
dakcijos telefono numeris, kaip 
žinoma, yra “Greenpoint 2427”, 
kur ir reikia perduoti telefonu 
visas žinias iš apylinkių. Bet 
kurie vėlai vakare ar šventa
dieny norėtų ką pranešti, gali 
tai padaryti J. O. Sirvydo na
muos šiuo telefonu: Applegate 
8883.

— Svečiai. Pereita antradie- ‘ inį “Vienybėje” atsilankė senas 
lietuvių veikėjas ir “Vienybės” 
stambus šėrininkas Kazys Ma- 
karevičius iš Ansonia, Conn.

Kambarys išsirandavoja del vieno 
vyro. Prie mažos šeimynos. Ataišau- 
kit pus: Mikas Jablonskis, 129 Grand 
St., (Room 8) Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA
Pageidauju pirkti paveikslų studi

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

įvairūs Pardavimai

Ka Veikia šitų 
Vaikų Tėvai?

Praeito panedėlio vakare du 
vaikinai bandė apvogti Juozo1 
Emilatos grosernę ant 214' 
Freeman St.; bet, kadangi buvo1, 
jauni “neprityrę”, tai jiems ne-l .

I pavyko — jie tapo areštuoti. 
'Pasirodo, kad vienas iš jų yra i 
William Kowalsky, 16 metų, nuo 
125 India St., o kitas William 
Mikules, 14 metų, nuo 347 
land St. Jie prisipažino 
idėjas apie banditizmą iš 
apysakaičių ir planavę 
“džiabą” visą savaitę. Jie turėjo 
ir revolverį, tik be kulkų.

Oak- 
gavę 
pigių 

šita

Trys Lenkai Papuolė 
Bėdon už Pil. Popierius

Lenkas biznierius iš Green- 
point, Krakovskis, patyrė, kad 
su Amerikos teismais nereikia 

I juokų krėsti. Jis norėjo išs'im- 
iolti antrus popierius ir tam tiks

lui melavo, sakydamas, kad po 
išsiėmimo pirmų popierių, nie
kur nebuvo išvažiavęs iš Ame
rikos. O jo būta Lenkijoje tū
lą laiką. Už tokį melavimą fede- 
ralis teisėjas jį nubaudė trimis 
metais kalėjimo, o jo du liudi
ninkai, Kuzanovskis ir Bugaev- 
skis, gavo po metą kalėjimo.

Gražus Siuvėjų 
Susirinkimas

siuvėjų

-

•<š

SPECIALISTAS • — Surgeon Dantistas BPECIAMBTA1

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

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

tyrusiai. Visokį aptraukimai — šaknų ir pivir.šio darbui. — 22 karato 
aukso — Imamo paveikslus su X Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)
Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACIJA DYKAII

įvyko po pravalymui 
diktatūros, tai yra 
kėlimo, šį sykį susi- 
200 žmonių ir laibai

Pirmutinis lietuviu
54-to skyriaus susirinkimas va
sario 25 d.
komunistų
— ergelių 
rinko virš
gražiai svarstė savo reikalus, 
šiuo sykiu komunistų betvar
kė jau nebepasikartojo, nes di
džiausi jų mušeikos suspenduo
ti. Tik vienas bis'kį sukomunis- 
tėjęs buvo pradėjęs lermą kelti,

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 narnas, 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.

Kampinis mūro namas Wil-
Drauge apsilankė darbštus An-' liamsburgo apielinkėj. Lotas 25 
sonijos veikėjas, Stasys Buja-’per 100. Krautuvė ir 9 šeimy- 
nauskas, kuris apsidžiaugęs | nom butai po 4 kambarius kiek- 
“Vienybės” įstaiga, pasipirko * ’ v ' ' ’ ' '
“Vienybės” šėrą ir savo sesu
tei, Onai Bujanauskiutei Lie
tuvoje, užrašė laikraštį.

— “Komunistu Užgavėnios”
— daili ir juokingai nupiešta 
karikatūra apie buvusias komu- 

j'jnistų ankstyvas užgavėnias, 
’! tilps ateinančiame “Vienybės” 

, numery. Visiems komunistams 
I patariama tą numeri sau bran
giai atminčiai nusipirkti.

— Jonas Butėnas, mūsų dai
nininkas, pereitą pirmadienį va
žinėjo į Camden, N. J., kur Vic
tor kompanijai dar įdainavo į 
rekordus naujų dainų, tų tarpe 
“Gražios ‘mergos mus šalies”. 
Taipgi perdainavo ariją “Iš 
Provancos”.

— Hylanas 3-čiu kartu eisiąs. 
Sugryžęs iš Pal'm Beach bur
mistras Hylan pareiškė spau
dai, kad jisai griežtai stato sa
vo kandidatūrą 3-čiam terminui 
į New Yorko burmistrus. Jisai 
sako, kad “jei žmonės nori pa-l 
laikyti 5 centų važiuotę, tai — 
štai manyje turite vyrą, kuris 
už tai kovos”.

Pati demokratų partija keti
na Hylano išsižadėti; bet jis 
turi savo užpakaly demokratų 
vadą McCooey ir Hearsto laik
raščius, o prieš save — visus 
laikraščius, republikonų parti
ją ir dalį demokratų partijos. 
Bus karštų vaidų.

— Moterys nori Dianos. Kaip 
žinoma, garsioji Madison Squa
re Garden svetainė New Yorke 
jau rengiama griauti. Klausi
mas buvo, kur reikės dėti ant 
bokšto stovėjusi bronzo statu va, 
reiškiantį nuogą dievaitę Die-1 
ną? Dabar Amerikos Moterų 
Draugija pareiškė norą statuvą 
nusiimti ir uždėti ant savo kliu
bo, 19-kos augštų namo — ku
ris statomas ant W. 23rd St.

— žemei drebant nukrito nuo

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 namas, 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 namas su 
krautuve, garažu ir butais pen
kiom šeimynom, rendų $3,000 
metuose, visi vėliausi paisymai, 

, išskyrus garinį apšildymą.. Kai-1 
na $25,000, įmokėti $9,000 —1 
Ridgewood apielinkėj.

8 šeimynų mūro namas.. Lo
tas 26 pėdos ir 8 coliai pločio 
per 100 pėdų ilgio. Rendų $2,-1 
604 metuose. Kaina $23,000 į-* 
mokėti $7.000. Ridgewood Apie
linkėj.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y. ■

Parsiduoda namas. Parsiduoda 3 Šei
myną mūrinis namas privatiSkam blo
ke. Pirmos klesos namas. Galima sa- | 
vininką matyti rytais nuo 8 iki 10 
vai. ir vakarais nuo 8 iki 10 vai. — 
Edward Fine, 12 Filmore Pl., Brook- I 
lyn. N. Y. (28 C

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

Parsiduoda Lietuviška užeiga ir k n r 
tu Lunch Room. Pardavimo priežastis 
išvažiavimas j miestų. Biznis yra geras 
sumaniam žmogui. Atsišnukit del pla
tesnių žinių į Vienybės Ofisą, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (30

Tol. Greonpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

Tol. Greenpoint 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

Parsiduoda Saliūnas. Parsiduoda ga
liūnas su visais įrenginiais, namas ly- 
suotas ir šokių salė. Biznis geras. Par
davimo priežastie savininko nesveika- 
ui. Mr. Lakner, 178 Stockholm St., 
Brooklyn, N. Y. (32

Parsiduoda. — Motorų ir Vyrų 
Kostumierska kriaučių šapa ir furrier. 
Kreipkitės a. Žukauskas, 92 Parkville 
Av., Cor. E. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

(29

_ Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tus, nabafininkus, 
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.

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas)

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankictams ir 

kitokioms Pramogoms 
Goriausi Brooklyn© lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra —
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.Pirkite “Vienybės” 
gerus! Vienas šėras — 

10 dolariu. «■ NAUJAUSIOS MADOS
Planai Ir playerlal, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausią 
kainų už cash ir ant len 
gviausią išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Holų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del grnmafoną

Antrų rankų Pianai nuo $40, Play- 
eriai nuo g 100 ir augšč.iaus.

Reikalingus pusininkas ir pagelbi* 
ninkns.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

f

— 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 5 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

reikalaudamas, ikad unija... duo- , augštakelio. šį šeštadienį šu
tų jam namui mongičių! Paty-1 drebant žemei tarpe 9:21 ir 

9:25 vai. vakare, tarpe kitų ma 
žesnių atsitikimų, vienas žmo
gus nukrito nuo augštakelio 
(elevatoriaus) platformos ant 
stoties Myrtle Ave. ir Broad
way, Brooklyne. Iki jį kas pa
spėjo pagriebti, jis jau pateko 
po įvažiuojančiu traukiniu ir 
tapo sukriuštas. Jis nukrito že
mei sudrebėjus. Tai buvo apie 
40 metų vyras ir jokių žymių 
neturįs, kas jis yra.

Panašus žemės drebėjimas 
buvo čionai Vasario 10, 1914.

— šalčiausi diena šiuo sezonu 
buvo Vasario 28, kuri kito to
kia buvo tik 50 metų atgal. 
Tuomet, 1875 metuose, Vasario 
28 temperatūra nukrito iki 9 
laipsnių virš zero, o dabar nu
krito iki 12 virš zero.

rus, kad žmogelis atėjo labai 
“nusiragavęs”, buvo iškviestas 
eit ant tyro oro.

Senas Siuvėjas.

355 Girti šoferiai 
Prakišo Laisnius

Bėgiu trijų mėnesių šios apy
linkės šoferiai neteko 355 lais- 
nių ir teisės jų negauti daugiau 
per vienus metus. Komisionie- 
rius grasino, kad ateityje būsią 
baudžiami skaudžiau. Visi jie 
buvo skundžiami girtuoklystėje.

Po Miestą Pasidairius

— Apsilankė K. Norkus. Ko
vo 2 d. Brooklyne apsilankė p. 
K. Norkus, kuris šiomis dieno
mis sugryžo iš Bostono. Buvo 
užėjęs “Vienybės” Redakcijoje 
ir papasakojo daug įdomių daly 
kų iš Lietuvos. Jisai dalyvaus 
ir “Vienybės” Poseiminėje va
karienėje, kur taipgi gaus progą 
vientaučiai jo įkalbos pasiklau
syti. ' •

— Sugryžo Kovo 1 d. iš ke
lionės po vakarines valstijas p. 
J. W. Liūtas, U. S. Lines oficia- 
las ir ALTS, pirmininkas. Jisai 
taipgi dalyvaus “Vienybės” va
karienėje

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,

Su

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

f

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo

ligotus vyrus, moteris ir vaikus. 
Pataiso netikusią 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.

LIETUVIŠKA AKUfiERKA

Marijona TamklenS LU 
S^prio palagą ant pareikalavimofn 

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-gg 
^►dieniais. Darbą, atlieka atiakan & 
^^čiai už prieinamą kainą

30 ETAGG STREET $ 
& Brooklyn, N. Y. &g Tel. Stagg 6731 &

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimų.

tono OE3O

o
D
O

adresu:šiuo

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

IR M ALIOK UIS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveiksi ui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 *kAPTURAUSKO

53 Montieth Street 
Kampas Bushwick Avenuo

Brool^įyn, N. Y.

02=101 oizxoe 1OE3C

Skaniai ir Sveikai galite Pavalgyti tik

NAUJAME RESTORANE
geriausi virėjai gamina Lietuviškus, Amerikoniškuskur

sveikus, gerus ir sočius valgius, kokius tik pageidaujate

Savininkai: JOHN ir EMILY CHEZY
851 Grand Streel, Brooklyn, N. Y.

JI=3OE OC3O oz=xor 2OE3OE

o

OE3O?

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galit© gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamų kalnų; talppat pasirendavoti svetainę susirinki* 
mams, Vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

apnadas
a, archyvo
V Baužy-1 a

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

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

6
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