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LENKIJOS MINISTERIS LAKSTO
PARYŽIUJ IŠSIGANDĘS KAD GALI

NETEKTI FRANCUOS PARAMOS
SVEIKINIMAI “VIENYBĖS” B-VĖS 

ŠEŠTAM METINIAM SEIMUI
Žinios Iš Lietuvos

Anglai Verčia Prancūzus Atsisakyti Nuo Lenki- 
j‘os, Rumunijos ir Čekoslovakijos.

REPUBLIKONŲ PARTIJA IŠMETĖ IŠ SAVO 
TARPO LA FOLLETTE IR JO DRAU
GUS OFICIALIŠKAL

Širdingai sveikiname Šeštąjį “Vieny
bės” Bendrovės šėrininkų seimą ir jo 
dalyvius.

“V i e n y b ė s” Red. i r A d m.

PARIS, Kovo 5. — čia skubotai ir slaptai atvyko 
Lenkijos užsienio reikalų ministeris Skrynskis. Jis sten
gėsi atvykti čionai pirm negu atvyks Anglijos užsienio 
reikalų ministeris, Chamberlin. Kodėl? Todėl, kad Lenki
jai gręsia pavojus netekti paramos francūzų. Tas pavo
jus rimtas. Mirus Vokietijos prezidentui Ebertui, anglai 
ir francūzai pradėjo labiau bijoti užpuolimo ir keršto 
iš vokiečių pusės. Jie pradėjo svarstyti apie sudarymą 
naujo alijanso tarp Francijos, Belgijos ir Anglijos. Bet 
anglams tas nepatinka, nes verstų Vokietiją šlietis prie 
Rusijos.

Vokiečiai, iš savo pusės, pasiūlė planą kur užtikrina 
francūzų rubežių neliečiamybę vakaruose, bet rytinius 
rubežius su Lenkija, Lietuva ir Rumunija palieka atviru 
klausimu. Ginčus tais klausimais turėsianti spręsti Tau
tų Sąjunga, kurios nariu bus Vokietija. Tas reiškia, jei 
aljjantai priimtų vokiečių planą, t.y. apleidimą Lenkijos,: 
Rumunijos ir Čekoslovakijos — t. y. Francijos draugų ir 
talkių, su pagelba kurių ji mano esanti stipriausi valsty
bė Europoje.

Bet francūzai labai nori iš anglų pusės garantijos ir 
draugavimo jei vokiečiai kada nors pultų. Ir, kadangi an
glai verčia priimti vokiečių planą, tai politikai -fepėj.4< kad 
francūzai atsižadės lenkų. Todėl lenkų ministeris ir laks
to nuo vieno Francijos valdininko prie kito.

Naujausi Telegramai

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Užpaliniai yra sujudinti šiuo 
nuotikiu. Kaimo tardo nebeat
menu, bet nuotykis yra tikras. 
Sausio pabaigoje, tapo papjau
tos dvi moterys. Mat jos prieš 
tą laiką buvo gavę iš Amerikos 

'nuo broliu dolariu. žmogžudžiai I *
tą visą gerai žinojo, nes seninus 
jie mylėję šias moteris, kai jos 
dar 'buto netekėję, žmogžu
džius sugavo Užpalių karčiamo-

’ Vilnius. — Bedarbiu skaičius I *
Vilniuj per sausio mėn. padidė
jo 500 žmonių.

Revizija del policijos nusikal
timo Vilniaus apygardoj palie
čia vis platesnes sferas, įtrauk
dama vis naujų asmenų iš val
stybės policijos augštųjų kari
ninkų. x

Po tardymų iš sausio 31 d. į 
vasario 1 d. naktį kalėjime su

kas ir geromis prekėmis aprūpi-
na savo vartotojus; palaiko ka
talikų or-jų knygyną ir tt.

Reikia pažymėti, kad miesto 
savivaldybėj didesnę dalį tary
bos narių sudaro žydai, kas la
bai trukdo lietuviams darbuo
tis: tiltas sugriuvęs — netaiso
mas ir lietuviams gerų įstaty
mų negalima išleisti.

Momento vaikas.

WASHINGTON. — Republikonų partijos vadai, kū
ne dabar turi aiškią didžiumą kongrese, išmetė lauk iš 
partijos La Follette ir jo draugus, kaipo nepriklausan
čius republikonų partijai. Jie pasilieka kongrese, bet 
republikonų partija su jais nieko bendro neturi.

Darbai Silpnėja 
Illinois Kasyklose

Springfield, III. Ikšiol gerai 
dirbę kasyklos, pradeda silpnė
ti: mat, artinasi vasara. Clon- 
dock kasyklos visai ’ užsida
rė, kitos ir gi žada pavyz
dį pasekti. Kadangi čia darbų, 
kitokių veik nėra, tai žmonėms 
vėl reikės kentėti vargas dėlto, 
kad kompanijos nori daugiau 
pinigų prisiplėšti, stengdamos 
padaryti “anglių badą”, kad kai 
nos 'būtų didelės.

Čia yra dar kurpių,
džių ir myterių fabrikai, bet ir 
jie silpnai dirba.

laikro- lyku

Ką Sako Lenkų 
Ministeris Paryžiuj

Paris. Ministeris Skrynskis 
korespondentams pareiškė, kal
bėdamas apie vokiečių siūlymus 
užtikrinti Francijos rubežius, 
bet ne Lenkijos:

“Ši valanda Europai begalo 
svarbi. Vokietija pradėjo vary
tis už pakeitimą Versalės su
tarties, ir jei tik alijantai tam 
pritars, nežinia iki ko bus pri
eita. Lenkija reikalauja, kad 
jos rubežiai būtų pripažinti da- 

nepriklausančiu tolimes
nėms deryboms ir arbitravimui. 
Ji tiki, kad vokiečiams nebus 
pritarta pastangose ton link- 
men. Mes lenkai prižiūrėsime, 
kad niekas mūsų rubežių neper
tvarkytų nei Silezijoj, nei Dan
cige”.

Paryžiuje visi laukia su ne
kantrumu apsilankymo Angli
jos užsienio reikalų ministerio.

Akron, Ohio. Darbai gumos 
fabrikuose eina gerai, bet kom
panijos čia parsitraukia iš pie
tinių valstijų “farmerių” ir 
juodukų, kurie pigiau dirba. To
dėl baltiems darbininkams dar
bas sunku gauti.

Washington. Aną syk bu
vo prapuolusi Prezidento 
Coolidge kate ir jos karštai 
ieškota. Dabar namus ap
leido vice-prezidento Dawes 
šuva ir nesusirenka.

—o—
Washington. Valdžia pa

leido 450 raštininkų, dirbu
sių ofise kur priimama ap-

Berlin. Vokietijos žmonės 
stebisi kodėl kaizeris nepri- 
siuntė jokio vainiko, ar ap- 
gailavimo telegramos pasi- 
mi rūsio Eberto žmonai. 
Vainiką prisiuntė Olandijos 
karalienė.

—o—
Berlin. Už begėdišką šmei 

žima pasimirusio Eberto ko

je beskandinant degtinėje savo 
juodą sąžinę. P. Kriukelis.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Sausio 25 d. Užpaliuose, tuoj 
po pamaldų, iškilo didelės mu
štynės, tarp trijų sodžių jauni
mo, t. y. Kušnieriūnų ir Trum
pelių ši vienos pusės ir Tolaikių 
iš kitos. Mūšy dalyvavo apie 30 
jaunuolių. Bet atbėgus policija 
išskyrė abi pusi ir nuvedė į “šal

imtas Vilniaus m. tardymo eks- 
pozitūros vedėjas vyresnysis ko 
misaras Anatolis Pavlovič.

likacijos eks-kareiviams bo- munistų organas tapo su- 
nusu. Sakoma, aplikacijų spenduotas dviems savai- 
pridavimas sumažėjęs. tems.

—o— į _ —o—
Tokio. Apsiginklavę vy- Baltimore, Md. Viename 

rai buvo įsiveržę į Japoni- paliegėliu name čia yra mo
jos premjero namą, veika- teris žydė, kuri turi jau 107 
jaudami pasikalbėti apie metus ir gyvena su savo 
praplėtimą balsavimo tei-tvyru 109 metų .jau 91-mas 

metas.siu. Atvykusi policija ,Tyrus 
areštavo.

—o—
Washington. Naujas A- 

merikos užsienio politikos 
vedėjas. Kellog, sako, kad 
jis vesiąs ta politine linija, 
kurią vedė pirmtakūnas 
Hno-bes.

London. Kuomet parlia- 
mento vedėjas suspendavo 
vieną darbietį už trukdymą 
ministerio kalbos, visa 
bo partija išmaršavo lauk 
iš parliament© posėdžio.

—o—

tąją.” “Narsumu” pasižymėjo 
labiausia šie: Masiulis P. iš 
Trumpalių, Raguočiai broliai iš 
Kušnieriūnų ir Kavolelis iš To
laikių, kurie gavo “atminčiai” 
“medalius,” kas kaktą perskel
ta, kas pakaušiu, kas nuplėštą 
ausį. Nuovadoj buvo sustatytas 
protokolas ir už pabuvimą “šal
tojoj” ant rytojaus visi sumo
kėjo po 25 litus. Kaip tenkh pa
tirti, kad šitos muštynės buvo 
rengtos iš senai, o kartas nuo 
karto ir “manevrai” buvo daro
mi. Pabudęs Vaidyla.

Užpaliai. (“Vienybės” kor/ - 
Paskutiniu laiku, nesant šalčių, 
buvo pradėję sprogti jau me
džiai; bet nuo 20 sausio vėl pra

Heidelberg. Pasimiręs Vo ’ Berlin. Vokietijos mon-'v 
kietijos prezidentas Eber- kištai kelia kaizerio sūnaus 
tas tapo palaidotas savo kandidatūrą Į Voki?tijos 
"imtame miestely. prezidentus.

Kaunas. — “Belaisvis”. 1923 
m. rugsėjo 26 d. Pauliukų kai
mo, Šėtos valsčiaus Kėdainių ap 
skrities, Baltrus Kibiras nuėjo 
miškan ieškoti žuvusių savo kar 
vių. Miške Kibiras susitiko Juo
zą Pravatskį su šautuvu. Tarp 
Pravatskio ir Kibiro buvo kaž- 
kokis iš seno kivirčas. Provat
skis, rasdamas progos Kibirą pa
mokyti, pradėjo šautuvu Kibi
rui grasyti ir sušvilpė. Tuo tar
pu iš miško pasirodė dar du Ki
birui nepažįstami vyrai, parver
tę Kibirą žemėn, surišo jam vir
vėmis kojas ir rankas; be to vir 
ve pritraukė prie kojų galvą ir 
taip į kamuolį sulenktą paliko 
nuvilkę miško tankumynan.

Kitą dieną pavakare Provat- 
skis atėjo pasižiūrėti savo “be
laisvio” ir rado jį jau tik gy
vą. Bijodamas Kibiro mirties, 
Provatskis atliuosavo nuo kojų 
pririštą galvą, bet vis dėlto pa
liko jį surištomis rankomis tan- 
himvne “neribotam laikui.” Ki- 
brias tokiu būdu su atliuosuota 
galva per visą naktį ir dieną,

ŽYDAI SMUNKA
Lukšiai, šakių apskr. — Jau 

ir Lukšių žydams daug trum
piau prekyba vystosi, negu se
niau, nes yra koperatyvas “Mė- 
nesis,” kuris neblogai veikia ir 
žmonės jį lan'ko; be to, yra gan 
graži krautuvė J. štrimo, kurt 
labai uoliai vedama ir dėlto žy
deliams tenka bankrotuoti. Bet 
gaila, kad yra tokių išgamų, o 
gal nesusipratusių, kurie perka 
pas žydus, o žydai moka daug 
brangiau atlupti.

Tad, brangūs tautiečiai, nepir 
kime pas žydus, neduokime save 
išnaudoti. Yra žinių, kad Ame
rikos žydai Lietuvos žydams at
siuntė milžiniškas sumas pini
gų, apie 4 milicnus litų, o tie 
pinigai esą .skiriami paėmimui 
prekybos į savo (žydų) rankas.

Todėl tegul nelieka nei vieno 
tautiečio, kuris neįneštų pajaus 
į bent kurį koperatyvą ar savo 
tautiečių krautuves.

Nesiduokime žydams išnau- 
dot! V. P.

RADIO STOTIS
šakiai. — čia Striūpų k. pil. 

Jakelis ir Malcanas įtaisė radio
dėjo šalti ir, sulaikė sprogdinę, riste prisirito prie artimo kai- 
Šaltis siekė 4—6 laipsnių G. Di- myno Pilsudskio laukų, kur ga->

stotį. V. P.

■dėsnio dar nebuvo.
Pabudęs Vaidyla.

vo pragulėti iki prašvito ir tik 
tuomet eidamas pagirin Stepo
nas Svirskis rado ne toli kelio

NEGERAS PASIELGIMAS
Pasvalys. — Nesenai Pasvaly 

susirgo tūla pilietė Aulasiene,

Uždraudė Priminti
Jai, Kad Ji Riebi

New York. Airio Halligano 
pati yra riebi ir dikta, sverian
ti apie 300 svarų suvirs, bet 
Patrikui nevalia jai to primin
ti. Jis aną dieną jai diktumą 
priminė ir turėjo bėgti ant gat
vės, nes pačiutė perpjovė jam 
gerklę su skustuvu ir norėjo 
visai papjauti, bet pavyko pa
bėgti. Vyras perpjautas rimtai.

Willimantic, Conn. Darbinin
kai American Tread (siūlų) 
kompanijos nutarė streikuoti, 
bet nepriimti 10 nuošimčių al
gų kapojimą. Darbininkai yra 
apie 2,500.

Vokiečiai Atima 
iš Anglų Biznį

Lodon. Tikra sensacija įvy
ko, kuomet anglai dažinojo, kad 
vokiečių kompanija Hamburge 

I apsiėmė pigiau pastatyti anglų 
kompanijai penkis laivus 10,- 
000 tonų intalpos, negu Angli
jos laivų statyklos. Vokiečiai už 
laivą prašė $300,000 pigiau. An 
glai nužvelgia, kad vokiečių val
džia remia vokišką kompaniją, 
jei ji taip pigiai gali būdavot! 
laivus.

Platesnės Žinios Apie 
Lenkų Konkordatą

Roma. Tapo paskelbta pla
tesnės žinios apie konkordatą, 
kurį lenkai užvėrė, užbėgę už 
akių lietuviams, su popiežių. 
Pagal konkordatą lenkai dva
siškiai negauna valdyti Danci
go parapijų, nors to norėjo. 
Bet ir vokiečių vyskupai jų ne
gaus. Valdys pats popiežius per 
savo atstovą.

Lenkija, popiežiaus reikalams 
ir valdymui, padalinta į penkis 
kraštus. Vienas kraštas yra 
Poznane, kitas Vilnija, trečias 
Krakuvos, ketvirtas Varšavos, 
penktas Lvovas. Tokiu būdu 
popiežius pripažįsta tautines da 
lis iiš kuriu Lenkija dabar su
lipus, nes Poznane buvo vokie
čių, Krokuva austrų, Vilnius 
lietuvių, Varšava rusų. Lvovas 
austrų, bet apgyventas ukrai
niečiais.

Lenkai, vienok, atsiderėję, 
kad visi vyskupai būtų lenkai, 
o ne kitataučiai.

Telefonų Ko. Vėl 
Didins Kapitalą

New York. American Tele
phone kompanija, kuri nesenai 
pakėlė kapitalą nuo 750 milionų 
iki 1,000 milionų dolariu, dabar 
prašo šėrininkų įgaliavimo kel
ti kapitalą iki 1,500 milionų do
lariu. Tas reikalinga kompani
jos plėtojimui. Ji šėrininkų tu
rinti 345,000, o šėrų vertė yra 
$135, taigi $35 viršaus nustaty
tos kainos. Matyti jie labai pel
ningi. Telefonų kompanija yra 
didžiausi korporacija Ameriko
je kapitalo atžvilgiu.

Tiflis, čičerinas, Rusijos už
sienio reikalų ministeris, aiš
kindamas sovietų kongresui už
sienio politiką, pareiškė, kad 
Rusijos diplomatija visur da
bar susiduria su anglų ir tos 
dvi šalys turės arba susitarti, 
arba kariauti, čičerinas manąs, 
kad susitars, nes bcilševikai esą 
karų nenori.

Quebec. Kovo 4-tą dar buvo 
jaučiama žemės drebėjimai Sa
guenay srity, bet daug silpnes
ni už vasario 28-tos.

KARKLIAI SPROGSTA gulintį be jokios sąmonės Kibi-1 ir, kaip pas gerą katalikę, pa-
Mariampolė.— Išėjęs už mie- rą. Perpjovęs virves paliuosavo kvietė kunigą, kad (pastiprintų^ 

sto pamačiau vasario 2 d. iš-j jį iš “'belaisvės”. Tik po keleto'šv. Sakramentais. Bet Pasvalio 
sprogusiu karklių, kurie savo mėnesiu Kibiras galėjo atsistoti' klebonas atsisakė pas ja eiti. Ta

ant savų kojų. Pasveikęs pra-1 da nuėjo kaimynai kleboną pra
nešė policijai, kuri padarė tar- syti, bet klebonas griežtai at- 
•dvmą, ir Provatskis Juozas už sisakė.
Kibiro kankinimą pateko teis-

pumpurus pilnai išskėtė. Oras 
baisiai netikės, kuone kiekviena 
valanda mainosi, bet ore maty
ti yra daug šilumos, kad krū
mai ima augti. Sako, kad ir ag
rastai taipogi imą sprogti, žie-' gardos teismas jį nubaudė pus- 
mos, turbūt, šįmet nėra ko lauk antrų metų sunkiųjų darbų ka
ti, bet žmonėms jau nusibodo Įėjimo, 
tokia žiema — purvas.

Sapaila.

'. i.i.— Aš su šv. Sakramentais į 
man. Pereitą savaitę Kauno apy1 prakeiktus namus neisiu.

Detroit. Mich. Fordo kompa
nija paskelbė, kad pernai išmo
kėjo per metą darbininkams 
virš 253 milionus dolariu algo
mis. Vien Detroito fabrikuose 
išmokėta virš 172 milionų.

Lawrence, Mass. Bovelnos au 
dinyčiose dirbama tik po 3-4 
dienas savaitėje. Vilnonių au
deklų šapose darbai eina ge
riau, bet kai kam: vieni išdirba 
pilną laiką, kitiems pakanka 
dviejų dienų. Iš kitur atvažia
vę darbo negali gauti.

Gary, Ind. Plieno darbai čia 
eina neblogai, tik sunkus ir pi
giai apmokami. Dirbama dau
giausia 8 vai. i diena. rn”s yra 
darbų ir po 10 vai. Mokama 
nuo 40 iki 50c. į valandą.

Rockford, Ill. čia randasi 
daugybė fabrikų išdirbančių 
rakandus. Darbai juose eina 
gerai. Mokantis amatą darbą 
gali gauti. Algos vienok neper- 
didžiausios.

Priežastis buvo, kad jos na
muose gyvena vietinių laisvama 
nių vadas agronomas Žukauskas 
Klebono pasielgimas labai žmo» 
nes suerzino, nes Aulasienė bu- 
vo gera katalikė, kaip žmonės 
sako, “davatka,” būdama syei- 
ka, kasdien vaikščiodavo į baž
nyčią. O kas del Žukausko, tai 
ji jį jokios teisės neturėjo iš 

sto esantį Kisiniškiųų dvarą.Iaavo ..nam,» iamesti dėlto. 
Toks miesto augimas daro žmo- ka(' i's la’svamanis. h jai, kaip 1 
nėms malonaus įspūdžio: netru- tikinčiai m,>teraei' be kunigo 
kus galime susilaukti didelio numirti buv0 dužiausia kančia.

Į Pagaliau, kad ir laisvamanis 
mirdamas kviestų kunigą, ir tai, 
man rodos, kunigas netutėtų at 
sisakyti. Ignas Lapienis

KASDIENINIAI RŪPESNIAI
Vilkaviškis. — Miestas, nors 

I ir pamažu, statosi; šalia senų 
— medinių daugelis stato tvirtus

PASTOJA KELIĄ
Turžėnai, Kauno apskr.

Nuo Jonavos ligi Turžėnų plen- mūrinius namus; ypač miestas 
tas eina mišku, šioje kelio da- plečiasi išparceliavus prie mie- 
lyje pasitaiko dabar plėšimų, 
žmonės nakties metu bijo va
žiuoti. Pasitaiko anekdotinių į- 
vykių. žmonės pasakoja šitokį
nesenai įvykusį dalyką. Važia- ir švaraus miesto, 
vęs vėlai iš Kauno koks žmo
gus su savo žmona. Vežime ve- darbininkų, gana blogos. Stoka 
žęsi kurių-ne-kurių pirkimų, butų, javų ir 'bulvių daro aug- 
Važiavę mišku. Išeina staiga iš Štas kainas. Butas mėnesiui 3? 
miško pora vyrų, griebia mote-Į—60 litų, rugių centneris 30 
riškę ir nutempia miškan, žmo- litų, bulvių — 10 ir šiaip val- 
gui nei pati gelbėti, nei bėgti, i gomieji produktai gana bran- 
Truputį pavažiuoja, pavija keliu 1 gūs. žmonės džiaugiasi del už
einantį žmogų, kurio paprašo pa | draudimo išvežti ir leidimo be

Pragyvenimo sąlygos, ypač

• •

Komedijų Vaidintojai!
1 > z

Visi pirkite naują iš Lietuvos 
gautą komediją

būti prie arklio, o pats eisiąs 
žmonos gelbėti. Eidamas žmo
gus jau sutinkąs pačią laisvą, 
grįžtančią iš miško. Tuo tarpu 
anas sėdo vežiman ir nuvažia
vo kur jam reikėjo.

šio gando nepatikrinau. Bet 
gali būti visaip. Vien tiktai aiš
ku, kad Turžėnų girios plente 
važiuojantieji žmonės užpuldi
nėjami ne dienos metu. M.D.

muitų įvežti Lietuvon javus ir 
bulves — sako: vis bus pigiau. 
Mieste gana daug bedarbių, o 
jei kas dirba, tai už 3—5 li
tus per dieną su 
maitinti sunku.

Geras dalykas 
pratusių žmonių, 
b-vė “žiedas”,

šeimyna išsi-

, kad yra susi- 
. Yra vartotojų 
kuri turėdama 

tris savo krautuves, neduoda žy 
dams visa pasiimti į savo ran-
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Prancūzai eina su lenkais 
Rųbežių klausime.
Francija šiuo laiku tariasi su 

Vokietija sudaryti sutartį, pa
gal kurią Vokietija prisižadėtų 
niekad spėka nebandyti pertvar 
kyti savo rubežiuos Vakaruose, 
tai yra. parūbežy su Francija. 
Lenkai, tą dagirdę, išsigando 
del savo rubežių su Vokietija 
ir maldavo francūzų įdėti į su
tartį ir lenkus. Prancūzai. Her- 
rioto lūpomis, esą prižadėję len
kams priversti vokiečius gerb
ti neliečiamybę 1r Lenkijos ru
bežių. *

Bet ta sutartis, vpatingai jei 
liestų lenkus, būtų tik muilo

s. Prie pirmos progos vo 
ją sulaužys, nes jiems 
koi idorius” visados smir

kiečiai
'•lenku 
d?s.
Kreiva prisiek a prie antrų
Popelių ėmimo.
Brooklyn? su trijais lenkais 

atsitiko dalykas, kuris svarbus
i žinot i kiekvienam lietuviui, no
rinčiam tapti Amerikos piliečiu. 
! Tūlas lenkas, turėdamas jau

Kovo 4 d., kaip paprastai būna po prezidento rinki
nių, tapo oficialiai valdžion įvesdintas perrinktasis pre
zidentas, Calvin Coolidge. Nors i tas iškilmes į Washing 
toną suvažiavo galybės didžiūnų, diplomatų, politikierių 
ir šiaip piliečių iki 70,000 žmonių, vienok p. Coolidge, 
savo priesaikos apeigas atliko be didelės pompos ir visai 
paprastas.

Įeidamas į naują prezidentavimui raką p. Coolidge 
laikė 41 minučių kalbą, kurio je pabriežė šiuos vyriau-1 Tūlas lenkas, turėdamas 
sius savo siekimus: taupumo, geresnio amerikonizmo. i pirmas popieras 
įėjimo Amerikos į Pasaulini Teismą ir tp. Kad parodžius.|fru.. Paklaustas 
jog jisai ta pildo, ka skelbia, p. Coolidge ir savo įvesdini-(,'i,ziavV' *s Amerikos nuo laiko 
mu apeigas sumažinęs iki mažiausiu išlaidų. priėmimo pirmų popierų. jis su

Apskritai imant, p-o Coolidge kalba, kaip ji tilpo j Lenkijon nuvykęs pasisvečiuoti 
liū-

ėjo išsiimti an.

Merginos daugiau nekaista.
Tūlas profesorius Londone su 

galvojo pabūklą, kuriuo gali nu
statyti kiek karščio duoda žva
kė už keturių mylių. Jis nu
statė net kiek karščio duoda 
mėnulis danguose. Jis bandė nu
statyti ir kitą opią skaitlinę: 
kiek karščio yra mergaitės žan
duose kada ji rausta, arba kai
sta. Bet čia susidūrė su keblu
mu: jis negalėjo rasti merginos 
kuri šioje gadynėje raustų nuo 
ko nors. Veidų kaitimas išėjęs 
iš "mados."

Naujas Veikalas.
Kalnų Duktė, kuri yra para

šiusi. ai- kompiliavusi, keletą 
dramatiškų veikalų, išleido dar 
vieną: Motinos širdis. Tai ketu
rių veiksmų drama, kur vaidi
na 4 moterys ir 5 vyrai. Gali
ma gauti "Vienybės" Knygyne

Puikiai tekiems ii tinka.
Iš Berlino pranešama, 

vokiečių komunistų partija 
minavo savo kandidatu į pasi
mirusiu prezidento. Eberto. vie
tą. Ernestą Thaelmaną. buvu
sį kumštininką, ir imtynių da-

dienraščiuose, yra “sausa” ir nieku nauju piliečių vai
dentuvės neuždeganti. Jo pa reiškimai politikos srityje 
yra, žinoma, padiktuoti republikonų partijos nusistaty
mai. Ju svarbiausiu troškimu vra nužudyti Wilsono de- 
irĮokratyhę ir pačią demokratų partiją. Tautų Sąjun- 
gon įėjimas tampa palaidojamas, o to vieton Amerika 
norima i Europos itaka įkelti per Pasaulinį Teismą, ku-| 
i’is mažą reikšmę teturi.

Pono Coolidge lūpomis republikonai nori “| 
amerikonizmą plėtoti”. Tai yra auklėjimas stipresnio i 
Amerikos nacionalizmo (tautybes), kuris dalinai \, 
gėras šiai šaliai dalykas, bet nelaimė, kad siauros minties 
politikierių būna paverčiamas į šovinizmą.

Reikalavimas atrinkti iš Europos valstybių skolas
reiktų pagirti; nes tuomi bus prispausti frantai, vokie- rikonų šaukia prieš tą priedą. < w • • 1 t •• t • . • • 1 • . * i • * 1 * . _ . HilLlIlLl 1 I - • . t 1 I 4 . * • A

Kad nebuvo liudijo ir jo du 
dininkai.

Teismas, vienok, susekė, 
aplikantas buvo Lenkijoj ir
baudė jį trims metams kai 
m<». o jo liudininkus po metą

Taigi juokų nėra popieras

(Tąsa)
SIipėndiju paskirstymas

Mok sle i v i ų st i pe nd i j om s 
f?t Spend i jos skirstomos

tendencingas

numatyta 589.000 
tendencingai, žio
bei Į jų pakraipą.

litų.
rimą ne i mokinių gabumus,
Jau nėt žemės ūkio M-joj stipendijos geriau su
skirstomos... Tokia politika tiesiog demoralizuoja 
mūsų jaunuomenę. Jei atvyksta Kaunan abitu
rientas prašyti paramos baigti augštąjj mokslą, 
tai jam tam tikrų organizacijų žmonės pataria 
prie ateitininkų prisirašyti, nes tik rūudonkepu- 
rianis stipendijos greičiau skiriamos.

.Mai ia m poles Reale Girrinazija Smaugiama

Kada šimtai tūkstančių mėtomi klerikali
nėms gimnazijoms, iš Mok. prof. Sąjungos laiko
mos 'Mariampolės Realės Gimnazijos atimta pa
šalpa. Tai padarė p. Bistro vedamoji "švietimo 
M-ja”. Dabar ši gimnazija laikosi visuomenės au
komis. Mokytojai gauna mažesni atlyginimą, o 
kai kurie gal būt visai atsisakys nuo atlyginimo.

Konstitta ijoj vra pažymėta, kad tikybos dė-
•Istymas yra privalomas. Tikyba M. R. g-joj dėstė 

kapel. Steponaitis. Spalių 15 d. atvažiavo d-ras J.
■ šliupas ir gimnazijos salėj laikė paskaitą. Baskai-1 

kad , ta nepatiko kun. Steponaičiui.
n<)* I Jis atsisakė dėstyti tikybą. Buvo kreiptasi

■ prie kun. Laukaičio, einančio Seinų vyskupo pa- 
. reigas. bet jis atsakė, kad nieko negalys padary
ki. jei kun. Steponaitis tikybą dėstyti atsisakęs.
Išeina — kad kunigas gali įvesti mokykloj savo 

(tvarką. Kurija gali statyti tam tikras sąlygas.
Ministeris

ęiehonai pr. mok. mokytojus šalina

Yra faktų, kad jei mokytojas susipyksta su 
klebonu, tai būtinai mokytojas bus pašalintas. 
Štai ir Amalių pr. mokyklos mokytojas Balčiūnas 
susipyko su klebonu, šv. Ministerija tuoj sužinojo 
ir "patarė” mok. Balčiūnui susitaikinti su kle
bonu, priešingu atveju grasino perkėlimu. Bet už 
ką? Mat. mokytojas reikalavo, kad klebonas dė
stytų tikybą, bet gal būt jis nenorėjo dėstyti ar 
ką kita ir įvyko incidentas... Kunigas siūlė mo
kytoją atleisti iš tarnybos, bet šv. k-ja nesutiko. 
Tuomet šv. M-ris nutarė, kad mokytojui reikia 
"susitaikinti” su klebonu. Jeigu mokytojas tei
singai elgėsi ir nenusižengė įstatymams, tai kaip 
iš jo galima to reikalauti? Juk tai mokytojų pa
žeminimas. atidavimas klebonų globai...

švietimo Komisija k. d. rengiasi sugriauti...
'•„II - a k » j . sa t .* * • ’

Kun. Šmulkštys ir kiti k. d. bloko nariai yra 
įnešę pradžios mokyklų įst. pakeitimą, kuriuo 
Apskričių šv. Komisijos norima panaikinti.

šv. Ministeris, turėdamas tik du valdinitl- 
lugštojo ir pradžios mokslo tarėju — ark u

galės viską aprūpinti, ar jis supranta, kad tokia 
pradžios mokslo centralizacija yra kenksminga 

lir kad vaisiai bus dar liūdnesni, negu dabar.
Seimo šv. k-joj šv. M-jos atstovai pareiškė, 

kad m-ja mananti dar toliau eiti, negu kun. Šmul
kščio projektą-:, reiškia — mano viską panaikin
ti. Tai daroma del to, kad po savivaldybių rinki
mų k- d. tik 6 apskričių šv. komisijose įeina, o 11 
šv. k-jų yra kairiųjų dauguma, nors kairieji ge
rai galėtų darbą dirbti.

Ats. Sakalauskas (ū. s.) komisijoj pasakė, 
(kad šv. k-jos tikslo nepasiekia, ūkininkai Švietimo 
reikalais nenusimaną. Jei taip galvoti, tai ir Sei
mo nariai nėra cenzuoti įstatymus rašyti, niekuo
met nėra buvę parlamentuose, bet visgi rašo... 
Juk praktika rodo, kad i šv. k-jas daugumoj vie- 

yra išrinkti inteligentai: mokytojai, daktarai 
kit.

Kaipo kumštininkų ir teroro ne Ministeris. Mūsų mokyklos priklauso 
.gamintojų partijai toks kandi- dvasininkų. Tai daroma del to, kad iš Ma- 

ttėmus juridines teises.
P. Volodka pareiškė, kad jeigu R. G. nebus dė
stoma tikyba, tai atestatai nebus pripažinti. Jei
gu atestatai nebus pripažinti, tai gimnazija nega
lės gyvuoti... Negalėdami panaikinti laisvos gim
nazijos stačiai — einama aplinkiniais keliais, ku
rie pačius dvasiškius kompromituoja: kunigai 
\i>ą laiką šaukte šaukė, kad būtų tikyba mokyk
lose dėstoma, bet kai reikia tikyba dėstyti — 
atsisako. Mar. R. G. likimas yra kun. Laukaičio 
rankose, nes jis faktinai skiria kapelionus, švieti
mo M-ja prieš kunigų šeimininkavimą mokyklose, 
nieko nereiškia. Ji tik pildo, ką dvasiškiai įsako.

“Savosioms" mokykloms milionai duodami, 
|bet tikroms auklėjimo įstaigoms ir skatikai ati
mami. Kun. Šmulkštys pasipiktinęs del -"žiburė
lio” 7.000 litų, bet nemato, kur milionai eina...

Persekiojami tikri pedagogai, bet remiami to 
kie. kaip kun. Pupalaigis. kurio darbais yra visi 
pasipiktinę.

datas vra tikras simbolius jos j-iamp. Realės gimnazijoj 
principų, nusistatymo ir min
čių. Prie komunizmo tvarkos 
Brookiyno "veikėjas“ Buivydas

(pilnai tiktų būti New Yorko 
‘ miesto burmistru.
j Tik — komunizmo tvarkos 
‘''a- apšviestesnes tautas nie- 

. ................. ° , !kad nebus, nes ta tvarka dila ir
. fabrikuose pa< tamsiai, rusu tauta.

i Po visą Ameriką valstijų le- > _ o_
gislatūros, arba seimeliai, s va r- L 

ksto priėmimą naujo priedo prie i Jūrėje.
Amerikos konstitucijos, kuris! ™as ^'"'•^onas. mirdamas 

j uždraustų samdyti vaiku tiki Puliko tūkstantį įtolanu. kad a|> 
116 metui darba. Daugelis ame- n,ol',‘li ''“‘i Fr“ni‘!"s "kold A’ 
’ ... . . . - - ^menkai. Jis sako Francija ken-
sakydami, kad jis varžo laisvę.'iT ,W ir reikia
Už priedą stovi organizuoti dar -*a‘ Pagelbeti.
bininkai ir tie piliečiai, kuriemsI tūkstanti,' doiatiu aky-
iS tiesu rūpi šalies gerovė. Hei- i ''aizdoje keturių bili.mų skolos 
kia atminti, kad Lutero paša- |yra ,ik lakas Labal K“;
kymas yni teisingas, kad šalies brna' daiktas, kad ameiikonai 

iš Franci jos niekad savo sko
lų neatgaus.

kad
nu-:

geresnį Vaiky darba.- 
• I 4

čiai, lenkai ir kiti militarist;!! — mažiau besirūpinti apie 
naujus karus, o daugiau apie likvidavimą senųjų.

Mokesnius republikonai nemažina, bet daugina. Al
gas valdininkams didina, o gyvenimo brangenybę muitais 
dar labiau sunkina. Glosto stambius kapitalus, o vidurinę 
visuomenės klasę spaudžia ir iš biznių išvaro. Tas yra 
reakcinga, ir žmonės greitai pasiges liberalingų demo
kratų valdžios.

Gerai tas, kad p. Coolidge pabriežia reikalingumą 
Amerikos visuomenei būti taupesne, negu ligšiol ji buvo. 
^Taupumas labai reikalingas: dėti centus į bankus, įves
dinti į sveikus biznius, pigesnėm drapanom dėvėti, ma
žiau išleisti ant valgių, gėrimų, žaislų, etc. Šita mintis 
yra sveika, ir kuri tauta ar šeimyna yra taupesnė, ji yra 
laimingesnė.

Bet čia jau ne prezidento užsiėmimas tuo liaudį ra
ginti. Žmonės turtingi vistiek mažai jo paisys, nes jie

“ * čs, nesturi pinigų; žmonės mažaturčiai vistiek neišpildy 
jie neturi iš ko taupyti.

NUO BALNIAI S IKI PREZIDENTO
Vokietijos visuomėnė kovo 4 d. palaidojo pirmutinį 

savo jaunos respublikos prezidentą — Friedrich’ą Eb- 
erfą, pasimirus) pereitą šeštadienį. Didelės žmonių mi- 
nibs Berline susirinko atnešti tokį velioniui atsisveikini* 
rrią, kokio vargiai susilaukė bent vienas iš Vokietijos 
mirusiu monarchų. Vežant lavona iš Bėdino i nabaš- 
ninko gimtinį miestą Heidelbergą, gatvėmis į gelžkelio 
stotį vyrai ir moters verksmais klykė ir alpdami krito 
ant žemės. Apie 1000 žmonių, apalpusių ir sumindžiotų 
miniose, turėjo nuvežti į ligonines!

Tas Vokietijos minių nuoširdumas buvo nenuduotas 
ir nepapirktas. Jie lydėjo sard prezidentą, kurį jie patys 
buvo išrinkę. Ne “Dievo pamostytas“ kokis kaizeris tai 
jiems buvo — Ebertas buvo darbo žmogus, vargo žmo- 
gtis, balniaus sūnus ir pats buvęs balnius, o paskiaus 
kriaučiavęs...

Nuo balniaus iki prezidento — tai rodos ilgas ke
lias. Vienok griuvus Vokietijoje monarchizmui, o jo vie
tą užėmus dėmokratybei, — tas pasirodė galimu: demo
kratinėse šalyse, kiekviena motina gimdo kandidatą į 
prezidentus...

Velionio Eberto asmenį trumpai apibudinama seka
mai: religijoj — katalikas; politikoje — socialistas; 
moksle — liberalas; gimime — darbiriinkas. O viršum 
viso šito — ne fanatingas žmdgrts ir blaivus Vokietijos 
patriotas.

stiprybė ir gerovė apklauso ne 
nuo turtu, bet nuo skaičiaus ge
rų ir išmintingų piliečių.

Gi Anglijoje, kur buvo tyri
nėjama vaikų darbo pasekmės, 
paaiškėjo keli dalykai, sako 
“Manchester Guardian."

Pirmas tas. kad. jaunuoliai 
16—18 metų, dirbanti pilną lai
ką fabrikuose ir Sopose, turi nu
kentėti taip, kad rimtai sumen
kėja kūniškai, doriškai ir pro
tiškai. Jų mokslas persitraukia, 
jų kūno išsiplėtojima“ ir augi
mus sustoja, jų protas neaugai 
daugiau, O tuo pačiu sykiu jie Į 
užima vietą kitų darbininkų, ku 
rie netenka darbo, nes i 
taip pigiai dirbti, kaip nesubren 
dę jaunuoliai.

Todėl fabrikų savininkai. ku-| 
rie visai nepaiso apie ateinam * byla, kuri sukėlė daug kalbų ir 
čių geni karčių gerovę, norėda
mi tik kuodaugiausia pelnų pri
siplėšti. turi būti įstatymais pa
žaboti. Jaunuolių iki 18 metų 
darbas turi būti uždraustas, ne
žiūrint. kad nekurie tėvai jam Į mirė) 
ir pritaria, nes gauną tų jau
nuolių “pėdę.”

Pasielgė politiškai.
Savo priesaikos kalboje. Pre

zidentas Coolidge daug kalbėjo 
apie reikalą mažinti taksas ir 
taupyti piliečių sumokamus pi
nigus. Tas gerai.

Bet pirm kalbos jis vistiek 
pasirašė p<» biliu, kuris pakelia 
kongresmenų algas nuo $7,500 
j metus iki $10,000, o kabineto 
narių nuo $12.000 iki $15,000.

Tas nėra taupymas ir ekono
mija. Taip daro tik politikie
riai. kurie visados vienaip kal-

negali ,,a’ ° kitaip 'laro.
—o—

Buvo ir tokių oficierių.
Anglijoje dabar eina teisme

1..

Skapiškio skandalas

Prisiminus kas daruti Skapiškio mokykloj 
ir mokytojų kursuose*
dabartiniu 20-to amžiaus metu yra tokie dalykai 
ir net mokykloj.

1
šv. M-ris yra gavęs ne tik mokinių, bet ir 

tėvų pareiškimus... Tėvai rr mokiniai šaukte šau
kia. kad mokyklos vedėjas netinkamas ir prašo 
jį atleisti. Bet ministerija prideramai nepasi
elgė, nors buvo įrodytas vedėjo nesugyvenimas. 
Juk buvo išleistas mokiniams toks statutas, ku
ris ir kalėjimui

raugti. Geda, kad

tų 
ir

(Užbaiga bus sek. num.)
o -o o

KELKITfiS

netiktų.
jūsų žmogus 

mūsų žmogus.
(šv. M-ris 

p. M-ri. kad ir 
reikia traukti atsakomybėn ir 
st i. To teisėtumas reikalauja.

išleido). Vistiek, 
jei nusižengė — 
tinkamai nubau-

šv. M-ja keistu būdu į visa tai reagavo: pa
vedė patiems mokytojams, del kurių iškeltas 
skandalas, pravesti tardymą. Tardant buvo gra
sinta areštais ir tt.

Kelkitės, broliai
Ir mielos sesiutės, 

švinta spinduliai
Tekančios saulutės.

Kelkitės, švinta
Jau nauja gadynė, 

Karštai /tėplafca
Kiekvieno krūtinė!

Nyksta kasdieną
žiaurioji tamsybė,

Slenka į amžių
Praeities gilybę.

Kelkitės, broliai,
Šviesą pamylėkit, —

Kaip saulė teka,
Skubiai pažiūrėkit.

Štai kalnai knygų
Yra prirašyta,

Stebuklai grožės,
Mokslo apsakyta!

Imkite, broliai, knygas
Ir skaitykit,

Kaip gražus mokslas
Kasdieną matyki t!

Kelkitės, brolai.
štai jau saulė šviečia.

Jumis prie darbo.
Budina ir kviečia!

— Svajonė.
■oo o-

SIEKIO SIELA

H

Kunigai ir policija.
Iš Montreal Kanada, praneša

ma. kad kunigas Daknis, norė
damas įbaidyti parapijomis, id
ant tie rinktų jam patinkamus 
j parapijos komitetą, j mitingą 
atėjo .su astuoniais poliemonais. 
Tik kadangi čia ne Lietuva, tai 
parapijonai policmanus išprašė 
lauk ir labai pasipiktino kuni
go pasielgimu.

—o—
Lygybė.

Jonas Petraitis miršta palik
damas milioną dolarių. Petras 
Jonaitis miršta palikdamas $2. 
Bet į kapus Jonas nusineša 
lygiai tiek daug kiek Petras. 
Tokia tai yra gamtos lygybė.

pasipiktinimo, bet kuri pas a- 
ristok ratus dažnai pasitaiko. 
Tūlas oficieras. kuris dabar že- 
notas su Lordo Karnavono (ku
ris iškasė faraono Tuto kapą ir 

našlė, karo laiku “par
davė" savo žmoną vyresniam 
oficierui. generolui, kad tas jį 
paaugštintų ir laikytų geres
nėse vietose. Dabar jo žmona 
skundžia savo buvusį vyrą ati
duoti $6,000, kuriuos jis pasi
skolino ir neatidavė. Tuos pini
gus ji gavusi dovanoms iš ge
nerolo. Ji pasakojo, kad su tuo 
generolu gyvendavusi ištisas sa 
raitės ir vyras net mokindavęs 
kaip jam įtikti.

Rusijoj tokių dalykų dažnai 
pasitaiko. Pasitaiko ir čia Ame
rikoje. kur bosai lenda prie 
darbininkų žmonų. Vieną tokį 
atsitikimą aprašo ir rašytojas 
Sinclair veikale “Pelkės”. Iš to 
niekas nesistebi, bet kada išeina

pas 
visi

aikštėn tokie skandalai 
"austus žmones,” tada 
rašo ir pečiais trauko.

t

Skandalas nebūtų gal taip greit iškilęs, jei p. 
Eretas mokinius prie to nebūtų padrąsinęs. Jis 
pasakė: "Jeigu netinkamas mokytojas, mes 
lime jį per tris dienas iššluot.” Jie patikėjo. At
važiavo p. Volodka, nuėjo, pasikalbėjo su tuo pa
čiu vedėju, ir viskas gerai. Po šitokio tardymo su 
mokiniais pradėta elgtis dar žiauriau: kursistai, 
kurie jau šešerius metus mokytojauja norima at
leisti, nors kiti ištarnavę su pasižymėjimu mūsų 
kariumenėj turi visas penkiukes. Jie šalinami pe
dagogų tarybos, kam drįso protestuoti, teikti pa
klausimus pamokos laiku, į kuriuos Mokytojai ne
galėjo atsakyti. Yra mokytojų, kurie savo dalyko 
nesupranta, pa v. — rankų darbą dėsto vargoninin 
kas. paišybą — irgi nenusiminąs. ,

Tokie dalykai yra šv. M-jai maža kreipia 
domes. Gal trūksta žmonių Ne — nes pats šv. 
M-ris prašė etatus sumažinti, šiuo atveju Teikėjo 
pasiusti į Skapiškį komisiją ir tikras tardymas 
atlikti, bet nepavesti patiems mokytojams tar
dyti, kurie net norėjo policijos pagalbos prašyti, 
bet polic. v-kas nedavė ir tuo pačiu pasirodė aug- 
ščiau stovys už mokytojus "auklėtojus." !!Tar- 
dymo" laiku mokinės apalpdavo... Nejaugi jūs. 
k. d., galite leisti tokį minų visuomenės kiršini- 
mą vien dvi to. kad jums patinka vienas — kitas 
asmuo. Jūs turėtumėt atsižvelgti į tėvų ir mo
kinių balsą...

ga-

Iš saulės ilgesio vėjuoto 
širdis erdvybėn užsimojo, 
O siekio aukure žaibuotam’ 
Tik amžiai žvilgėsiu liepsnojo.

Audringiem toliam pamylėti 
Dangus krūtinėj sužydėjo. — 
širdis apleidus laimės klėtį, 
Siekimą aukuran sudėjo.

Ir trokštu niūrią žemę jausti, 
Tr trokštu kerštą palytėti;
Krūtinėn karštus žaibus glausti 
Ir šaltą erdvę pamylėti.

O, stabai pasaulio mano! 
Nėmėginkit keršto mano!...

Visus, kas kelią niūri pastotų — 
Žaibų siela union pfisniėigtų.
O amžiai sieky kad liepsnotų, — 
Nelnikio auką Jam įteiktų.

— L. SRabeika.
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Dar Apie Švenčių Įstatymą Lietuvoje

, — 
i umwii i iri -■ i /M

i

(Ištraukos iš “L. 2.” nr. 34) Gi policija tuo laiku surašė ap- 
--------  ščiai protokolų, rabinatas tapo 

“Vyriausybės žiniose” š. m. patrauktas net karo teisman,

/> ’ l ’

Iti, o jei jie dirbs, tai policija 
nubaus ligi 500 litų. Rusų reak
cijos laikais nebuvo tokio sąži
nės (laisvės varžymo. Visi atme- 
nam, kad rusų pravoslavų ir 
caro šeimos šventės buvo pri
valomos tik jstaigoms, bet ūki
ninkai ne pravoslavai ramiai ga
lėjo darbus dirbti. Dabar išei
na, kad jei kuris nors ūkinin-

sūnius. Visi, kas neturi laimės 
.ar nelaimės būti katalikų kon
fesijos žmogumi, yra posūniai. 
Jei taip manytų visa katalikų 
visuomenė, tai Lietuva kultūri
niam pasauliui atrodytų barba
rų kraštu, bet laimei — taip 
gyventojus skirsto laikinoji Sei
mo dauguma — "krikščionių” 
blokas. Demokratinė visuomenė

vasario mėn. 2 d. 181 Nr. jau 
paskelbtas "švenčių ir poilsio į- 
statymas;” jis ims veikti Š. m. 
vasario m. 16 d.„ reiškia — 
kaip tik Nepriklausomybės šven 
tės dieną.

švenčių įstatymo atsiradimas 
turi ilgą ir garsią istoriją.

Jį sugalvojo dar užpernai dar
bo federacija. Seimo Savivaldy
bių ir Adm. komisija ilgai svar
stė, daug laiko atėmė ir Seimo 
visumai, bet pagaliau III skai
tymu priimtas en block balsuo
jant tapo atmesta*. Darbo fede
racijos karštuoliai nenurimo: 
vėl projektą įnešė Seiman. Sei
mas po ilgų svarstymų priėmė 
1124 m. lapkričio mėn. 18 d. Re
spublikos Prezidento ir Ministe- 
rių Kabineto raštinėse išgulėjo 
apie pustrečio mėnesio ir galop 
tapo paskelbtas katalikų kunigo 
J. Staugaičio, kaip Prezidento 
Pavaduotojo, ir Ant. Tumėno 
kaip Ministerio Pirmininko, pa
rašais.

Ne tik Seimas "klapatų” turė 
jo su švenčių įstatymu, bet ir 
visuomenė daug nerimo rodė. 
Žydai buvo paskelbę streiką 
Kaune krautuves uždarydami,

kurs šiomis dienomis tą bylą pa 
naikino. Vienu žodžiu — daug 
kam nerimo buvo.

Švenčių įstatymo atsiradimas 
"krikščionių” diktatūros laikais 
yra pilhai suprantamas. Mūs vai 
stybės kūrimosi pradžioj toks į- 
statymas buvo neįmanomas. Tie 
kilnieji, anot vieno profesoriaus, 
kupini romantizmo laikai yra 
dingę. Su jais — dingo ir ben
dras valstybės darbas, įsivyra
vo klerikalinis fanatizmus. Tada 
buvo gerbiami kitų žmonių įsi
tikinimai, jų religija, dabar — 
viską norima sukatalikinti, pri
versti tikybines mažumas (pro
testantus ir k.) švęsti katalikų 
Šventes. Dar vienas "krikščio
nių” užsispyrimas — ir galima 
laukti įstatymo, kuriuo bus pri
versti protestantai išpažinti ka
talikų tikybą.

Kad tai ne spėliojimai, bet 
reali galimybė įsisiūbavusios 
Seimo katalikų-krikščionių dau
gumos, rodo ir kalbamas šven
čių įstatymas.

kas protestantas (o jų Lietuvo
je yra apsčiai) savo viensėdy
je ramiai ars žemę, tai jis kliu
dys kun. Šmulkščiui, atst. Am- 
brozaičiui ir kitiems jų kole
goms Kaune mistiškai nusitei
kti, todėl jis turi būti baudžia
mas M)d litų.

Kur dingo gražūs obalsiai — 
sąžinės laisvė, religijų laisvė, 
pagaliau, konstitucija ?!

švenčių įstatymas skirsto Lie 
t u vos pavaldinius j sūnus ir po-

per valstiečius liaudininkus pa
sisakė prieš tokį sąžinės lais
vės varžymą, nes Seime v. 1. 
balsavo prieš švenčių įstatymą, 
gi socialdemokratai, kurie deda
si esą sąžinės laisvės šalininkai, 
sužavėti "poilsio” žodžiu, nuo 
balsavimo susilaikė ir tuo pačiu 
padėjo kademams pravesti šven
čių įstatymą.

švenčių ir poilsio įstatymas 
figūruos Lietuvos istorijoj, kaip 
juodas taškas, primenąs inkvi
zicijos laikus. K. Slagonis

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas Neprigulmy

bės šventės

NEWARK, N. J.
Sujudimai, žioplos baimės ir 

juokai

Ką Kataliku “Seimas” Nutarė 
Linkui Vilniaus

Rašo Liberalas

Vasario 16 d. Richmondo pu
sėj lietuviai surengė apvaikščio- 
jimą Lietuvos Neprigulmybės 
šventės. Buvo pakviesti vieti
niai kalbėtojai: p. J. Grinius, 
Dr. Klimas ir Dr. Stankus.

p. J. Grinius labai gražiai nu
piešė Lietuvos praeitį, ir kiek 
buvo lietuvių tikrai pasišven
tusių darbuotis del tėvynės. To
linus paaiškino apie dabartines 
Lietuvos ministerijas, kur kele
tas kunigų užima ministeriu 
vietas, ir kur dabartinė valdžia
mus Veda. Sako: "šiandien Lie-

rabinai meldėsi ir prašė Dievo, 
kad Seimo "krikščionims” jis 
įkvėptų teisingumo jausmų ir 
jie švenčių įstatymo nepriimtų.

Pirmas paragrafas numato 
tarp kitų ir grynai katalikų kon 

siios šventes,, kaip Dievo kū
no, šv. Marijos dangun ėmimo, 
šv. Marijos gimimo. Visų šven
tųjų, šv. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo ir tt. šiomis dienomis 
protestantai neturi teisės dirb-

Iš nesenai buvusio katalikų 
"seimo”* Chicagoje protokolo, 
kuris užsibaigė spausdintis — 
"Draugo” 48 nr., akin metasi pa 
ragrafas "Vilniečių parama.” ši 
tas paragrafas, kaip jis jų pro
tokole užrašytas, parodo mūši/ 
klerikalų aiškią politiką.

štai kaip jis skamba:
"Vilniečių parama.

"Suprasdamas prispaustųjų 
Vilniuje ir lenkų persekiojamų

COE3O OE3O OE3OE

| Gamtos ir Kaimo Vaizdai Į 
o Fotografijos Mariampolčs Gimnazijos prof. Tono II

o Rotograviuros būdu spausdintos
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

Rugių gubos Suvalkų laukuose.
Kelelis per mišką.
Ruduo Lietuvoje. t 
žąsys ūkininko kieme.
Apsnigta ūkininko trioba.
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VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y
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Iš Lietuvos

NAUJI TEATRALIŠKI VEIKALAI

------ 25c

-------40c

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

2. Ant Bedugnės Krašto. 3 veiksmų drama. Vaidina 6 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 įvairių lengvų komedijų, kur nereikia nei 
didelių scenerijų nei daug lošėjų, o publikai jos visos 
patiks.----------- ----------------------------------------------- 75c

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

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. Populiariška 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---------------- 20c

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--------------------------------------------------- 60c

VIENYBE
193 Grand Sit, Brooklyn, N. Y

jų mūsų brolių vargus, maty- ■ 
damas nekatalikiškųjų srovių Į 
mėginimus išnaudoti ir tą jų 
kruviną vargą, kad skaldyti ka- ‘ 
talikyb^ ir mūsų tautinę vieny-

"Seimas negali nenutarti:
"a) remti Vilniečių ku'.tūri--Ūkiškosios 

nę kovą,
“b) tą paramą teikiant nesu- 

idėti su katalikais, bet visas
jukas kreipti per saugias J. E.
Zilniaus Vyskupo .1. Matulevi
čiaus rankas."

šiais trumpais žodžiais mū
sų klerikalai pareiškė visą savo 
politiką linkui Vilniaus ir linkui 
lenkų. Nors pirmiaus puse lūpų

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplauk i mn i »A .New Yorke:

Laiv. “Lituania” 17 Kovo

jie prasitaria, kad lenkui lietu
vius Vilnijoje persekioja, bet 
paskui šitą pasakymą labai grei 
tai atitaiso ir vėl patiems len
kams lošiaą rankas su patim di
džiausiu kozyrium. Klerikalų 
"seimas” tame pačiame sakiny
je pabriežia, kad jisai (klerika
lų "seimas”) laiko jau nebe len 
kils didžiausiais išnaudotojais 
lietuvių kruvino vargo, bet....
nekatalikiškąsias sroves. Kas 
tos yra "nekatalikiškosios sro
vės"? Ogi tos lietuvių srovės, 
kurios nepasiduoda krikšč. de
mokratų partijai: valstiečiai- 
soc.-dem., laisvamaniai ir visa 
pažangioji lietuvių liaudis bei in 

‘•l,rrentija. Kas yra tos "kata- 
srovės?” Ogi katali

kai. taigi ir lenkai (nes ir jie 
katalikai).

čionai mūsų klerikalai visą 
pažangiąją Lietuvos visuomenę 
pastato daug (Kilesniais prie
šais, negu lenkus, kūne yrh 
katalikai.

Kita vieta dar aiškiau tą pa
sako. Klerikalų “seimas”, kalbė
damas apie Vilniečių rėmimą, 
šitokią sau išlygą pasistato: — 
"Tą paramą teikiant uesusidėti 
su nekatalikais.” (Mano pa
braukta). Bet nesako nesusi- 
lėti su lenkais katalikais.

Politika aiški — Vilnius pali
kti katalikams (lenkams), o ve
sti smurčiausią kovvą prieš 
tuos pačius savo brolius lietu
vius, kurie ieškos Vilniaus at
gauti, kaipo Lietuvos sostinės.

Taip savo dešinę ištiesė len
kams mi'nų klerikalų "seimas.”

Laivu "Estonia” 7 Balandžio
| vien keliu vandenin
.1 ėin k lesa $107; 2 ra $132.50
| Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit $14.50 apsimokant 

abi pusi
Visada atsiminkit, kn<l B. A. L. nn 
vež.š jumis didžiuoju laivu tiesiog į 
Baltijos Jūrių Portą (visai netoli Kini
pėdos), iŠ kur be kliūėiy, vargo ir lau
kimo tolinu gražiu laivu keliaukit ir į 
pusparj Klaipėdon atvyksit.

Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE 

0 Broadway, New York 
nr prie savo agentų

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją) 
numažinta kuinu .1 klcsos sugrnžti- 

nių laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211

Pridėjus Taksų

| LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lietuvi} greitu laiku. Išplaukimai 
kns subntn. Keleiviai nepiliėeiai j- 
leidžinmi bė kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleivini turi kambarius. Ne 
prilygstnmns švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar j

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

KĄ ŽODIS "BEVILTIS” DAŽ
NAI REIŠKIA

Taip vadinamos "neišgydo
mos ligos" dažnai reiškia var
tojimą ne tų gyduolių. Mr. J. 
Aleksimums rašė iš Daisytown,
Pa., Box 364. sausio 19, 1925: 
"Du metu negalėjau lovos aplei
sti ir visi sakė esu neišgydo-

tuvoj mes turim dvi nelaimes 
— pakasynas ir ligonį. — Pa
kasynos yra, tai Vilniaus palai
dojimas, o ligonis, — tai Klai
pėda. Vienas yra miręs, o ant
ras jau guli ant mirtino pata
lo, nesulaukdamas nė iš kur pa 
galbos; nes tie, kas gali duoti 
pagalbą, užimti kitu darbu: mat 
yra užsiėmę ilgą kelią traukti 
per Romą į Varšuvą.” Toliaus 
perskaitė lapelį, rodos iškirp
tą iš “Vienybės”, — tų vyrų 
vardus ir pravardes, katrie turė 
jo tiek drąsos paskelbti Lietu
vos Respublikos Laisvę tokiame 
pavojingame laike ir anų žodis 
paliko kūnu.

Dailiai nupiešė, vėliaus kalbė
damas Dr. Klimas apie buvusius 
veikėjus ir dar esančius, kurie 
dar ir šiandien veikia; bet j į 
veikimas yra labai varžomas. — 
dar pikčiau, kaip prie caro. Kai 
ir kad dabar atsitiko su Dr. 
Viniku ir K. Norkum; prie ca- 

I ro, jeigu gavai pasportą i užsie- 
’ nj, tai ir važiuok sveikas, nie
kas nekratė; o dabar nesi tik
ras nuo pavojaus.

' "Dainos" Choras sudainavo 
Lietuvos hymną ir jaunimo dai- 

' na dar prieš prakalbas. Tik la- 
’bai gaila, kad mes dar labai 
I mažai teįvertiname tą mūsų 
šventę, ir kožną metą vis ma
žiau besusirenka publikos. Tą 
vakarą buvo vos apie porą šim
tų. Nejaugi mums taip greitai 
atsibodo ar paseno mūsų lais- 

Įvės šventė? Kit^s tautos jau 
'šimtus metų švenčia ir tai ne
pasensta, neatsibosta, nes turi 
supratimą, ką tas reiškia.

Senas Diedas.

Aną metą vietos Sandariečiai 
yfra daug pasidarbavę tautos la
bui; tais laikais veikėjai buvo: 
darbininkai, pritarėjai, biznie
riai ; darbininkai dirbo ir ken
tėjo persekiojimus tamsių žmo
nių, biznieriai pritarė ir pasisa
vino visą garbę už nuveiktus 
darbus. Buvusi prasti darbinin
kai tapo biznieriais užlenkti, ap 
švietos darbas sustojo ir tt.

Newarke atsitiko du svarbūs 
dalykai, kurie sujudino visą mie 
atą su jo puse miliono gyven
tojų. Pirmas, tai Saulės užte
mimas, antras — tai Sandarie- 
čių prakalbos su "kartuvėmis.”

Saulės užtemimas įvyko, nes 
jį visi matė; Sandariečių pra
kalbos, su jų visom "kartuvėm” 
neįvyko, ir jų niekas negirdėjo. 
Bet vietos lietuvių klebonas 
taip nusigando, kad manė ištik- 
rųjų bus pabaiga svieto ir nesu
taupyti tūkstančiai dol. dings. 
Tad prisitraukė airį kleboną su 
jo visom davatkom ir apskel
bė kryžiaus karą Sandariečiams. 
Pasiekė policiją, ir viso miesto 
airių lizdą. Plakatų pritrūko, 
nes kiekvienas airys nešiojo ki
šenėj ir ieškojo tos “susaidės,” 
kuri "karia” kunigus. Nesura
dę, dalykui pilnai paaiškėjus, 
juokėsi iš lietuvių klebono žiop
lume. kuris Ge pamato tiek 
triukšmo sukėlė. Tam viskam 
gelbėjo ir tūlų Sandariečių žiop
lumas, stoka rimtumo, nes ir jie 
gelbėjo išpūtimui pavojaus; bai- 
šmėklai praėjus vėl vietos gy
ventojai lengviau atsikreipė ir 
sužinojo, kad viskas buvo tiktai 
— "One big, beautiful joke.”!

Taip sau žmogus.

SCRANTON, PA.
Vis daugiau pradeda kalbėt apie 

“Vienybę.”

EASTHAMrrON. MASS.
Gražus šventės apvaikščiojimas 

ir kitkas.
šiame miestely lietuvių neper 

daugiausia, iš kurių yra ir gerų 
tėvynainių, kurie priguli prie
TMD. 16 kuopos, ši kuopa buvo 
surengusi 16 Vasario Lietuvos 
neprigulmybės 7 metų sukaktu*-

mas ir galįs laukti mirties bilejvių paminėjimą — balių su šo- 
minutą. Tada aš sviedžiau šalin kinis. Bet katalikėliai nėjo, nes 
visas gyduoles ir ėmiau tik Tri-'jie T. M. D-ją vadina "bolševi-
nerio Kartų Vyną. Jaučiaus ge
ryn ir geryn. Po mano pasveiki
mo šiandien visi kalba, kad be 
abejonės Trinerio Kartus Vynas 
gali kiekvienam pagelbėti. Net 
daktaras klausė kokius vaistus 
aš vartojau.” Kur ligos prie
žastis yra vidurių betvarkė, kai 
užkietėjimas, nevirškinimas, 
nuodijimas, Trinerio Kartus Vy 
nas yra neįvertinama gyduolė. 
Jis išvalo vidurius ir atgaivina 

| normal) veikimą. Pabandykite 
taipgi Trinerio Linimentą nuo 
raumatizmo, strėnų skaudėjimo, 
neuralgijos, o Trinerio Kosulio 
Nuramintoją nuo persišaldymų. 
Jei negalite gauti save apylinkė
je. prašome rašyti į Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, 111.

Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

kų susaide,” o bolševikai vėl 
taip gieda. Bet mes apsiėjųme 
ir be ištautėjėlių ir labai pui
kiai tą vakarą praleidom. Buvo 
privažiavę ir apylinkės lietuvių. 
Vakarėlis kuopai davė pelno a 
pie $26 su centais, kuriuos po- 
tam kuopos susirinkime nuta
rėm šiaip paaukauti: $5.00 Ma- 
riampolės Realinei gimnazijai; 
$5.00 Lietuvos našlaičių fon- 
dan ir $5.00 Vilniaus Atvada
vimo fondam Nutarta pasiusti 
stačiai kam paskirti. (Adomas 
Navickas ir aukavo $1. M. Real, 
gimnazijai, tai viso $6.00.

Darbai — nepergeriausiai ei
na ; audeklinė dirba su puse 
darbininkų ir mokestys taip ma
žos ir dar vis karpo po 10c. nuo 
dojario. Kitos išdirbystės, ypač 
Sleikaunios, dirba pilną laiką1 
net su viršlaikiais; bet ten sun-' 
ku dasigauti; mat neblogai už-' 
dirba, tai, ir laikosi žėdnas.

Vienas iš Visų.

Scrantonas irgi toks pat mies
tas, kaip ir visi; tik skirtumas, 
kad darbininkai dirba po žeme 
kasdami anglį del kitų miestų. 
Bet Scrantonas gražus mies
tas, labai kalnuotas. Turi gra
žių ir garbingų lietuvių, biznie
rių ir prastų darbininkų. Tu
rim ir "Vienybės” Skyrių, kuris 
yra M. Kudirkos name. Ligšiol 
M. Kudirka nebuvo "Vienybės” 
šėrininkas; bet apsilankius "Vie 
nyhės” vedėjui M. Danieliui ir

S

pirm. Mikalauskui, p. M. Kudir
ka paliko "Vienybės” šėrinin- 
ku, — pasipirko net 10 šėrų. 
Nėra abejonės, kad Kudirka 
pirks ir daugiaus, nes visiems _ 
žinomas tarp lietuvių biznierius 
ir pagarbos žmogus. Antras, tai 
A. Kačinskas, žymus biznierius, 
irgi jau "Vienybės” ‘šėrininkas. 
Ir turėkim viltį, kad jie šėrų ' 
pasipirks po kokią tūkstantį, 
nes jie žino, kad "Vienybė” yra 
vienintelis laikraštis, kuris eina 
3 sykius savaitėj, tikroje lietu
vių dvasioj. Kurie "Vienybę” 
skaito, tų niekas negali suklai
dinti: jie žino, kur yra teisybė. 
Jeigu Scrantono visi lietuviai 
pasipirktų po vieną šėrą, tai ir 
tai susidarytų tūkstantinė; o 
kad po 10, kaip pirko M. Ku
dirka, tai jau būtų greitas dar
bai — padaryti "Vienybę” dien
raščiu.

Taigi, Scrantoniečiai, varykim 
pradėtą darbą; patys pirkit po 
daugiais ir kitus kalbinkim, 
kad mūsų buvusi Plymoutho 
kaimynka greitai virstų dien
raščiu. Scrantonietis.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr.- Ignotas Stankus I
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa Į

e—t—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A. M.
Nuo 2 iki 4 P. M. g 
Nuo 7 iki 8 P. M. 

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

i
1 JONAS GREBLIAUSKA8 :i
k ir BUNU3 t •
• 
t
•
»
1

• 
•
t

Patyrę, Lalsnluotl Graveriai ir: 
Balsamuotojai 

Parsamdome automobilius viso
kiems reikalams.

•
Į

• 
1 
«
1 
1 

♦

Ofisas: 425 So. Paca 8t., 
Tel. Plata 1350 Baltimore, Md.

ATEIKIT PIRKTI PAS MUS
KAINOS PIGIAUSIOS

PREKES GERIAUSIOS I

Darbo Drapanoms

Marškiniams, Kelnėms, Overnuzėms, čevery- 
knms, Pirštinėms, Paniekoms ir Reiakotanis

Vyrams, Berniukams, Mergaitėms

The Army and Navy Store
259 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.Kampas Roebling St.,

3
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MUSU SKELBIMAI
(Garsinkite.** “Tarkoje”)

Paieškojimas. Gerai supran
tąs silkių ir cibulių (svogūnų) 
gišeftą, paieškau tam tinkamos 
vietos. Per tūlą laiką iš užsii
minėjau Karo Ministeryba, kori
mu vyskupų, kunigų ir kitais 
menkniekiais; bet tas kenkė ma 
no sveikatai. Tad paieškai! vie
tos, kur būtų reikalinga mano 
tikroji praktika. Atsišaukite 
šiuomi antrašu: Leon Trocki, 
Kislaja Vodka, Kaukazas, llos- 
sija. (Ariat “Tarkos” Redakci
joje)

APMAKLINĖJIMAI

Sako, kati keli šimtai metų at
gali, krikščionybė buvo labai po-

puliarė deginimu “heretikų” ant 
liepsnojančių laužų.

Tai labai “šventas” tikslas 
j buvo (ir yra); bet kas iš jo, 
kad heretikai vis daugiau plati-

Inasi ir platinasi?
J tai kunigai “įsižiūrėję,” "pa

matė,” kad ugnis negiliuoju, ta
da ugnį užgesino. Ugnies vie
toj jie ėmėsi veisimo katalikiš
ko kraujo “asabų” dauginimo.

Šis tikslas pildomas uoliai. 
Ypatingai lietuviški katalikų ku 
nigai tuom labai interesuojasi.

Kad tai faktas, užtenka įsi
žiūrėti j netoli Raseinių buvusį 
pikniką (2 metai atgal) kur ka
talikų kunigas užpuolė tūlą mo
terį.

Štai vėd spalių 2-3 d. 1924 ku
nigas Gurauskas, važiuodamas

gelžkelio vagone, užgulė žydę 
O.

šitie įvykiai rodo, kad kunigai 
katalikybę platina ne vien lū
pomis, bet ir realiu darbu.

Man rodos,, tas vagonas, kur 
kunigas Gurauskas užgulė žy- 
delką, turėtų būti pastatytas 
kur cūdaunoje vietoje.

Ant to vagono turėtų būti 
graži iškaba su tokiu raštu:

Ne palocidje, ne minkštoje lo
voje, bet šiam vagone, kunigas 
Gurauskas pildė suliejimo kata
likų kraujo su izraeliaus krau
ju, 
siu

aktą, kad pražydėtų ir vai- 
išduotų. Amen.

Pašalinis!.

MUSU PŪDYMAI
Bostono-Bind Vietiniai ir a py 

linkės visi klumziai ir davat
kos yra dideliame stroke, kad 
kaip galima greitai iš kur gau
ti keletą desėtkų kiniečių, kurie 
galėtų išprausti tūlą “tėvelį.” 
Mat tie nelabieji bedieviai pri
vedė prie to, jog ii- jie jau aiš
kiai pamatė, kad tas “tėvelis” 
yra nelabai švarus.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- 
my pagerinimui jom žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai, kurie bus įdomūs kožnai Lietuvei Seimininkei.

Davatkų įžeidimas. Mes žino
me, kad davatkos, tai yra kuni
gų gvardija. Tą ir patys kunigai 
pripažįsta tik taikos laiku. Gi ka 
da jiems pasitaiko su “bedie
viais” išeiti į kovą, tai davat
kas jie laiko visai už ką-kilą. 
Kun. Taškūnas būdamas toje 
kovoje ir stęvėdamas fronte sa 
ko, kad davatką galima sulygin
ti su fanatike, ragana ir tt. 
Argi tai neįžeidimas davatkiško 
stono. Girkalniškis.

KQMO. IMACLCal

*■

KOMUNISTŲ UŽGAVĖNIOS . tą

(Ldiotoriak) vietoj)

Kaip visos (ne)krikščioniškos

RODYKLĖ NO. 41.

pa- 
Berods jų užgavėnios 

su katalikų, — nes

atsitikimą prigulinčiai 
minėjo
nes u puolė
jie pasiskubė tą anksčiau pada
ryti. — tačiau vistiek mūsų 

’tikyljos su riebiais blynais a p-' raudonieji apturėjo didelį kredi- 
vaikščioja savo užgavėnias, taip tą.
ir mūsų drrraugai komunistai Visa šventakuprių Partija

siunčia broliams (nors labai Tro 
ckio išmelžtiems) savo nuošir
dų pasveikinimą šituo idiotoria- 
lu, kurį tam tikslui visai trum
pą ir padarome, — nes vjs^ tu. 
rinį perduodame paveikslu, ku
rį tam tikslui specialiai nupiešė

didelis profesorius iš Zulu Uni
versiteto, kuriame komunizmas 
jau nuo 5,000 metu egzistuoja.

Mes sakome: Tegyvuoja kum
štis, kuris pats savo savininkui 
į kaktą pupina!!!

Visa Klika.

Virimo Receptai
Vienas iš populis r ilk i analų pajų 

Šiandien yra kokonuto smetoninis pa
jus. Visada tokio valgio reikalauja- 
tnn kur neisi. Saldus, riešutinis .skė
ti >»* pienuoto koko-rieštito branduolio 
♦ uri priitnnų ir sultingą skonį burno
je. Jeigu kokonutų sezonas praėjęs, 
juos gulima pirkti kartone arba dė-1 
Žėj pas bile atsakantį grnsrrninką. J 
Jšmok kaip padaryt gerą kokonuto 
gmetoninį pajų.

KOKONUT SMETONINIS PAJUS
1 dėžė Kokonuto
1 puskvortė pieno
1 kupinas šaukštas krakmolo
3 kittušinių baltymai

i I‘u,sė puoduko cukraus
. l Aaukštus sviesto

I šųtikštoji vnuilos
'. Ištiesk gili? pajų lėkštę su pfųvrns 
fa tešlą, kepink greitai pečiuje per 
|5 iki iJė minntų. Kuomet gatava, ati 
dėk į šalį.
* Supilk pieną Į dubaltavą virdulį, 
sušlapink komų krakmolą su biskeliu 
kalto pieno, .įmaišyk į verdantį pieną. 
Ir maišyk nuolat iki sutir&tėa. Tada 
sudėk cukrų, sviesta ir kokonutus. 
kupink kiaušinio baltymus į tirštas 

' rputns ir suleisk atsargiai j verdantį 
inišitjj. Nuimk nuo ugnies ir dtidėk 
vanilę. Nupilk į tešlinį lukštą tą nu 
šinį ir kepk vidutiniškame pečiuje per 
EO mitintų. Duok valgyt šaltą.

Virtuvės Reikaluose
. Užlaikymui duonos ir pyragaičių 
Indus Urba dėžes Šviežiai, išmazgojus 
verdančiu vandeniu išplauk vandeniu 
kuriame indėta Itiskis paprastos so
dos; Įiaskui padėk lauke saulėj per 
keletą valandų.

Sunkūs žieminiai pudingai netinka 
vasariniams* užkandžiam*. Lengvos 
žultkošės ar paprasti vaisiai arba 
kiaušinienės esti patmukiantesni.

šmotas vaškuoto poperio padėtas 
ivirš torielkos, kurioj laikoma nenau
doti kiaušinių tryniai apsaugos juos 
nuo sudžiūvimo.

Jeigu parafinas ant viršaus vaisių 
^košelių yra perstoms nuėmimui viso, 
pašildyk peilį ir supjaustyk pnrafi 
ną į tiek šmotelių kiek reikalinga išė
mimui. Parafiną galima vėl naudo 
ti jeigu perpilsi karštu vandeniu, nuo 
ko jis nusivalys ir sukietės.

Duonos peilį galima dalinai pasiga 
Itjst smarkai pabružinant abiem pu 
»čm per kraštą geležinės rinkos ar 
b:i medinio slenksčio.

Namų Pasigelbėjimai

Nusunkimui standaus viršaus nuo 
bonkų ir stiklinių indų naudok rie
šutų spaudytojo.

Prašnlinimui žymių nuo maliavotų I 
sienų padarytų degtukų braukymu, i 
trink su perpjautu lemenu, paskui Į 
nušveisk kreidos dulkėmis. Numazgok 
su šiltu vnrideniu ir muilu ir paskui i 
nušluostyk greitai švariu skaruliu nu 
gręžtu tyrame vandenyje.

Medicinos šėputė pridėta pirmos pa
galbon reikmenimis privalo ratfis 
kiekviename name.

Maža plieninė ylą sujungimui sve- 
terio siūlų atliks darbą gražiau ne
gu didele nkiit adata.

Keli lašai ammomjos vandenyje, 
kuriame" mazgojama vilnoniai ir fla
nelini padarys jų spalvą aiškiu ir pa
laikys audimą minkštu.

Grožės Patarimai

Pamanyk kokia* skirtingas išraiš
kas padaro klounas su maliavomis. 
Pasukimas į viršų ar žemyn lūpų šo
nuose padaro didelį skirtumą. Perau
gę, storos lūpos įrodo žemo tipo ž.mo 
gų. Re išraiškos lūpos įrodo nrių, žiau 
ni pobūdį.' Lūpos, kurios perplonos 
įrodo suvedžiojimą, savimeile ir ž.iau 
rūmą. Vienok, daug žmonių ir su 
grąžtą burna padaro ją įrodančia tuos 
nemalonius ženklus, tik del to kad 
nežino kaip išsidsilint. Nednžyk kam 
pu savo burnos. Sek tik burnos lini
jas jeigu burna graži. Jeigu ne, nau
dok mnžai raudoną lūpų dtižrilą ir
npdnilink savo Inp.-tu jeigu jos yrn
persto ros.

Ypatiškn Sveikata

Vienu* iš poptilinriškintisių ir n n n
dingų n n mų reikmenų šiandien yra
druska. Druska yra dvejopai skirtin
ga; pagal savo tyrumo ir pagal savo 
smulkumo. Visiems tikslams reikia 
naudoti tyriausią kokią tik galima 
giiuti. Ligonio kambaryje druska dau
geliu atvejų naudinga. Skaudančias 
akis reikia pinoti- silpna soliueijn dru

*skus kelis sykius per delną: ji pa
lengvins uždegimą. Nusideginime, su 
šlnpyk druską ir npdk apdegusią odą 
kas sulaikys odos ntisilupimą.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS: —
Kiekviena šeimininkė savo virtuvėje turi turėti tam tikrų reikmenų 

Ir jų gali gauti dykai jei pirks Star ir Magnolia Pieną, už kurio leibe 
Hns gauna tas brangins dovanas ir gerą pieną su cukrum.

Lietuvių Technikos Automobilįy
MOKYKLA

sų mokyklą. Mokykla 
nuo 11 vnl. ryto iki 3

NEW
828 — 2nd Avenue,

atdara
vai. po pietų. Kičuos dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampas 14 gatvės) New York City

ir DIRBTUVĖ
gorinusiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važ.iavimįį. Ti
kras, pilnas kursas šoferio meknniko 
lietuvių ir anglų kalbom vedu visiem 
žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIčUS 

gtirantuojame laisnj ir diplomą — pa 
ieškome darbo. .Ateikite apžiūrėti mė

nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis

GAUSYBES RAGAS
“Garsas" šitaip informuoja a- 

pie Lietuvos persipildymą gero-1 
ve:

“Ę. Virakas "Darbininke” ra. 
šo, kad Lietuvoje ekonominio; 
krizio nebūsią. Virako esą per- 
pilna.”

Mes galim dar pridurti seka-( 
mai: Pridėkim kunigėlius Bučį. į 
Kemešį ir kitus, tai Lietuvoje; 
bus netik “Virako perpilna,” 
bet ir su kaupu.

— 
MINISTERIS PADALINS IR

PO KOMUNIJĄ
Lietuvos davatkėlių organas 

“Rytas” praneša iškilmingą ži
nią, kad per krikšč. demokra
tų konferenciją Kaune, Sausio 
22 d. 8 vai. ryto Bazilikoje, ta
pę atlaikytos iškilmingos pamal 
įlos, kuriose iškilmingas mišias 
laikęs pats žemės Ūkio Miniate- 
ris Kun. Krupavičius.

Girdėtis, katį tas pats augštas 
ministeris rengiasi pradėti lai
kyti mišias Seimo salėje ir pa
dalinėti komuniją visiems Sei
mo atstovams, — tų tarpe teks 
ir valst. liaudininkams, social
demokratams ir žydeliams. Jei
gu jie neprisiims, tai bus aiš
ku. kad yra Lietuvos Valstybės 
priešai.

LIETUVOS KONSULATAS 
PAIEŠKO

1) Užupis, Jonas, tūlą laiką 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

2) Hitleris, Adomas, 1913 
meatis gyvenęs pb antrašu 191 
C Str., So. Boston. Mass.

3) čyžas, Stasys, būk gyve
nęs Chicagoje ir esąs ar buvęs 
laivakorčių agentu.

4) Ramanauskas Andrejus.
5) Kisielius, Mykolas, iki 

1921 metų gyvenęs po antrašu 
922 W. 33rd St., Chicago, Ill.

G) Sįrulevičius, Pranas, išgy
venęs Amerikoje apie 12 metų.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti šiuo 
antrašu.

Lithuanian Consulate.
38 Park Row, New York City.

f

į

LIETUVIS ADVOKATAS 
Užsiima varymu bylų vlsuoae 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del iSskolinimu 
ant mortgedžių nesančių ANStą 
nuoiimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolą ar inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių nnt 
nuosavybt-M (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

JQNAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Goal Exchange Building 
fCor. River mid W. Market St.) 

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel: ikM. R«.: 35.32 J

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” romiam 
laikrnjtįlitepitūrą ir Lietuvių 
Tau'ą! Skaitytojai, korio rflkot, 
tad vietoje kas £in kieno cigarus . 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos prieini 
leipti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituvii 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iŠ Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
liai dega ir dūmas puikiai kve- į 
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietojo žydborninut, 
virada rūkykit ir reikalankit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, štoruoie, pas barborius, 
kliubuoso 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 Cl- 
gkrns visur po Ameriką j ki

tai miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresai:

J. and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuvė

131 DIVISION AVENUB 
(netoli Marcy Av.) 

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

remt teisingą pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 

laiko ir vakarais, kurie 
netlngt

OSVALDAS KIBURIS UŽEIGA
yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanios valgiui, 
oikandtiua ir draugišką nžėjimą. Prašomo nepamiršti atsilankyti pas — 

OSVALDĄ KIBURį
BSI GLBNMOBB AVENUB, BROOKLYN, N. Y.

(East Now York) . Tol. Cyptais 3980
* ■ i*i"*"in»m—r*c"  i.i „•s.j.irin s.'-.TTT-gvirTiriįii I'ff3 . .''■Įami

[SANYKlTg

VU1IJR1 
U1DEGI-

Profllaktaa vyrami 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbolė 35c. 
(Tarba (4’s) |1.

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

9S Beekman Bt.
New York

Prašyk aprašymų I

AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydomo visas aštriai, k toniškas VYRŲ, MOTB- 
RĘ ligai, pasekmingai.

I’asitarkit su DR. ZINS, Specialistu, 25 metų
praktikos. P. G., John Hopkins Lignnbučio ir N. 
Y- Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga ar ligai kenčiate, Aft GA
UTU PAGELBĖTI.

DUODU GREITAS PASEKMES visose
I'S““. "orvUkom., kr.ojo n„„auMe,

■’.I.’’ ''k-"“- liBOM, .ilpnomo,
mutizme, ir kitose.

Mąno kaino. |nbai raalog
monLkna M lankymas. Serumai, čiepai ir 
jlcdumri. Visus vai8tUB pata
Ir patarimas dykai.

X R«y, l rėjos ir kranjo analyaS su Was- 
sermnno tyrimu ir mikroskopo ekxaminaei- 
ja. Tikras atipėjimas ir gydymas.

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City
(tarpe 4th Avė. ir Irving Place)
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

padaroma; 
biloi, litt- 
vektaliai

• NOTAlIJai •• - 
(RijanUa) 

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

Tel. Greenpoint 57G2

J.

paveikslus; pa-
ma-
pa-
pa-

Ir malevojame visokios rūšies
ir atnaujiname senus. Darbą atliekamo ui

Fotografuojamo 
daromo didelius 
žą kainą. Ant pareikalavimų einame J namus, kaip tai del: 
grabų ir bankietų. Todėl Jei mylite turėti geresnės rūšies 
veikslą, reikale kreipkitės pas mm Šiuo adren: —

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

Merginos — Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!

• Buvo laikai, kuomet niekai* neltaojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jy

i atalkratyti. šiandien yra visllkal pa-
■ j>rn»tu dalyku užlaikyti gavo plau- 
I kua ir Kalvon odą tvarioje jr svei- 
Į koje padėtyje.

Kokie tik legališki poperiai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra 
Daviernastįs, pirkimo 
dijimai, certifikatai, 

ir tt.

: ištepant Ralvą kas vakaras einant pillt i
J per savaitę ar deiiuitj dienų, auna!- •
| kiną pl<-isk.uuu ir paragins jūsų |
j plaukų auginai. Po to naudokite J

Buttles tik retkarčiais sulig yvUialq-o I 
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu-
i mų mi pleiskanomis.

Bnnkn fi5e. aptlrkow, arba už 75c. Į
I prisiunėiatne stačiai ii dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
Ų 104-114 So. 4thSt., Brook!,n, N.Y. J

!

MAšINAUSKAS
— ir — 

SABALIAUSKASM.
FOTOGRAFAI

NAMAI — MAŽOS ŪKĖS

Vienos nrbn dviejų Šeimynų namai ir 5.000 kv. pėdų žemės del dar
žovių ir vištų, galite tuojnus būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
namo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesinis kaip mokate rendą. Ant violos randasi mokyklos, gat- 
vekariai, krautuvės ir visokių dirbtuvių. O dnr atsidaro nauja kriau
čių dirbtuvės j kurių 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, Now York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto Iki G vai. v^k. Nedėliomis iki 1 valandai. (30

4
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MOTERIS — ŽMONIJOS 
MOTINA

Rašų Blinda

Pirm esn i uose s t raips neit uose 
mes minėjome, kad žmonijos 
pagerinimas bus atsiekiamas 
per Parinkimą. Kas tai yra “pa
rinkimas?” Ar vien tik sveikų 
tėvų susituokimas gyveniman? 
Ne. Parinkimas yra ir tas, ką 
sveiki tėvai gali ir privalo da
ryti tvėrimui savo skaisčios 
ge n t kart ės.

Vyras ir moteris, poron suė
ję, tampa “darželiu,” iš kurio 
vaisosi žmonija. Kaip daržely 
vaisosi gėlės, taip šeimynoje

gyvastis traukia sau iš niekur 
kitur, kaip iš motinos gįslų; vi
sa medžiagą augantis kūdikis 
savo organams: kaulams, sma- 
genims, dirgsniams, širdžiai, ja- 
knoms, plaučiams, inkstams ir 
tt. gauna tik iš motinos. Jis 
li!!r iš motinos kalkę savo kau
lams, ir oradegį, vandendegį, 
sulfurą, fosforą ir druskas savo 
kūno augimui.

Tas mums duoda suprasti, 
kaip svarbu geros esybės mo
tinoje išaugimui, prisidaboti 
motinai savo kūną ir sielą, čia 
nieko nėra nepaprasto, čia vis-
khs einasi sulyg gamtos dėsnių, j nuoja visokius bilius varžymui 
Tik reikia gamtos dėsniai su
prasti ir jų prisilaikyti. Geros 

vaisosi ateinanti žmonija. Gra- knygos, geras gydytojas, viską
žiai prižiūromas darželis pripil- motinai suteiks. Nuo jos prigu
do save kvėpiančiomis gėlėmis, lės 
gražiai prižiūromas šeimynos — 
gyvenimas pripildo namus svei- :ir 
ka ir kilnia šeimyna.

žmonijos veislėje moteris yra ! 
žmonijos Motina. Jos kūne esti 
kvarnia, kuri suveidina kitą! 
žmogišką esybę. Ji turi perulę
(lotyniškai vadinamą “ovum”),’prie visokių vietų, tai visur bū- 
kuria uždiegia gemalas (lotyniš- tų daug geresnės tvarkos, negu 
kai vadinamas “sperm”) paei- dabar. Imkim pavyzdį iš tų or- 
nąs iš vyro. Kitaip moteris būtų ganizacijų, kur moterys dirba, 
bergždžia, kaip kad esti bergždi Ten visai kitas skonis ir tvar

ka, Nes.moteris visados yra ir 
bus tvarkesnės už vyrus. Pažiū- 
lėKim Į ligonines ar vaikų prie
glaudos, — kaip ten švara

tvarka raštinėse, kur moteris 
dirba.

Pavyzdįn mūsų Susivieniji
mas; kol turėjo vyrus sekreto- ’ > . ’ > ' * -J .riais, jau visai buvo sumenkė
jęs; o dabar, kai darbuojasi P. 
Jurgeliūtė sekretore, visai kas 
kita. Ji ištikimai dirba ir labai 
daboja savo 
mas auga ir 
darbu.

O vienok
kad motery^ tinka prie bile ko
kio darbo; jie mislija, kad tik 
jie vieni gali. Kai moterys bus 
aiigštos valdininkės, .jos visados 
ir visur bus geresnės tvarkos 
vedėjos ir teisingumo daboto
jos. _

Priminkim Miss Felton. Tik į- 
kūlė koją senatan, tuoj davė pa Daugiausia tai

gina, nors ir mėlynes nešioja. 
Tai keista, kad taip duodas lie
tuvaitės partijų vadams vedžio
ti save už nosįų.

Neverta niekad daryti miela- 
.širdystė kitiems, kaip tik lietu
viams; jie tai supras, kad. tai

B fi

darbą. Susivieniji- 
liariai gefėjasi jos

vyrai bijo sakyti,

yra padaryta gęrą^ejyste ii; ge-1 žrppnių,

ru atmokės. O komunistams tar 
nauti, neapsimoka lietuvaitėms. 
Mat reikia eiti trepais žemyn, 
net mėlynės pasidaro.

Patartina lietuvaitėms — ne
klausyt' partijų, o būti tik lie
tuvaitėms ir darbuotis del savo

Iš MANO KELIONIŲ

nąs “Vienybės” skaitytojas, M. 
K. žilis, kuris yra ir šėrinin- 
kas, dirbęs kadaisiai prie “Lie
tuvos,” kada tas laikraštis ėjo 
dienraščiu. Malonus jaunikaitis, 
pilnas mandagumo, visų myli
mas, geras ąmatninkas geležies 
srity. Tariu abiems minėtiems 
mano padėjėjams širdingą ačiū!

Taipgi tariu ačiū visiems ge
riems žmonėms, kurie priėmėte 
manę i savo namus ir užsirašėte 
“Vienybę”. Aš žinau, kad daug 
yra gerų lietuvių šiuose mie
stuose; bet kad pažintis buvo 
per striuka, negaliu įvardinti vi
sų. A. B. Stankus,

“Vienybės” Įgaliotinis

Tąsa iš “Vien.” kampelio N. 28

Ę. St. Louis viršina patį St. 
Louis tuo dalyku, čia netik i lan 
gus barškina, bet viešai, gvoltu, 
šaukia į “ž 
rius”. Keli
užlaiko net kelius tokius name
lius ir yrą

. Liudviko kliošto- 
įsidrąsinę lietuviai

tų namų užveizdos.
___ „___ ... _r.i “susipratę” Rusi 

stabą senatoriams, kurie tik pla 1 jos rojaus garbintojai, kurie pa

dar savo ysčiuje išauklėti 
išmintingą ir sveiką pilietį, 
suk i ur žusį kriminalistą.

JEI BUTŲ...
Rašo K. širvydienė

Jei būtu moterys prileistos

ir kroyjpvų mokesčių ant pilie
čio pečių. Bet Miss Felton pasa
kė, kad joki biliai negelbės, kol 
nepasigerins žmonių būvis. O 
kaipgi gali pasigerinti būvis,1 
kad vis krauna naujus mokes
čius ant piliečio pečių, o visokį 
grafteriai auga.

Mes laukiam tos valandos, kai 
ir moterys bus prileistos prie 
viešų darbų. Tada ir visiems bus 
daug geriau.

žolynai, neužtręšti gera trąša. 
Uždiegta moteries perulė prade
dą augti ir tampa motinos kū
no dalimi. Visą kraują nauja ir

NO. 
294

dykai
Kovo ir Balandžio 

mėnesiais 
šie 5 plakimo Blindai 

už 50 leibeliu

Star ir Magnolia Pieno
Kol nevartosite Star ir Magnolia Pieno nesu- 
pi asile ko jūs netekdavote. Jis’ sutaupo jum 
laiką ir pinigą. Jis lengvas vartoti ir nenu- 
fimeta. Jis negenda ir visados gatavas var
toti. Reikia tik b|ėšines atidarytojo ir nu
stebsite gluctnumu ir skanumu, kurį suteiks 
visokiame reikale. Pabandykite lik sykį ka
voje ir pamatykite skirtumą.

Prie gerumo šios rūšies kondensuoto pieno jūs gau
nate dar už 50 leibeliu 5 maišymo blindus kaip ant 
paveikslo, šitas pasiūlymas ypatingas ir tiks tik 
trumpam laikui, tai pradėkite taupyti leibelius dabar 
šitą kondensuoto pieno rūšių ir nuneškite į. arčiausią 
dovaną krautuvę, šitą dovaną galima gauti tik mūsą 
krautuvėse. Nesiunčiame paštu.

PREMIJŲ KRAUTUVĖS
NEW YORK CITY, N. Y. BRONX. N. Y.
44 Hudson Street 
netoli Duane Street
426 West 42nd Street
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street
61 East 125th Street
netoli Madison Avenue

578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street 
BROOKLYN N. Y.
570 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avenue
2 Sumner Avenue 
netoli Broadway 
LONG ISLAND CITY
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

MĖSOS KEPIMUI LAIKAS
Beef mėsa, svaras 
Sirloin mėsa — 15 min. 
Beef prikimšta — 30 min. 
Aviena (mutton) — 10 min. 
Aviena gerai kepta — 15 min 
Veršiena (veal) — 
Kiauliena (pork) — 
Kalakutas — 3 vai.
Višta nuo 1 iki pusantros 
žąsis — 2 vai.

, Naminū'Aiitis — 1 vai. 
antis — 40 min.

Karvelis — 30 min.
Maži paukštukai — 20 min. 
žvėriena (venison) — 15 min. 
žuvis, stora — 1 vai. 
žuvis, kimšta —- 1 vai. 
žuvis, smulki — 30 min.

10 min.

20 min.
- 30 min.

vai.

Už Gerą Širdį Gavo 
Mėlyną Akį

(Feljetonas),
Rašo Lietuvaitė

gal jau ir nebus teisybės 
pasauly!... Kur nepaši- 
vis girdisi: būk geras,

Mat 
šiame 
suksi, 
būk mielasirdingas, ir tt. Bet pa
bandyk būti mielaširdingu ki
tam, tai pats gausi kupron...

Va kaip komunistų muštynė
se Brooklyne. Atsiranda viena 
moteris mielaširdinga ir spyrė 
policiantui, kad tas net apvir
to. Pamačius, kad jai gerai se
kas apginti komunistus, ši mo
terėlė pradėjo ir kitiems vy
rams apie ausis, savo rankutę 
klostyti. Vienam kad paglostė, 
sako, tam net žalios žvaigždės 
akyse pasimatė. Bet tas vyru
kas apsidairė, kas jam lįyoda 
tokias gražias žvaigždes, ir, pa
matęs, kad tai moteris — labai 
supyko. Jis sako: kad vyras, tai 
nebūčiau pykęs; bet kai moteris 
ir dar komuniste, tai jau supy
kau, ir pasiunčiau ją. trepais že
myn. Kol ji nuėjo, tai, sako, 
kad gavus daug mėlynių; nes 
mat trepai geležiniai.

Taigi mat — vyrų nenorima, 
kad būtų moterys mielaširdin- 
gos apginti vyrus, kurie mušas.

Man gaila lietuvaičių, kad jos 
vis įsikiša, kur vyrai pešas; 
lyg už jų reikalus jie pešas.

Pereitais metais susipešė pa- 
rapųįonaRuž kunigus; įsikišo lie 
t u vaite ir vargše nukentėjo vi
sai be reikalo. Dabar komunistė 
irgi nukentėjo; gal ir ilgai pa
stovėsi,: mėlynės, kurias gavo ei
dama trepais žemyn, — irgi už 
kitų reikalus. Tai už rusbernius, 
kurie nori bolševikų diktatūros.

Tai vis svetimas mielaširdįn- 
gumas ir pagaila lietuvaičių. 
Bet aš negirdėjau dar nevienos 
lietuvaitės, kad darytų tokią 
mielaširdystę del Lietuvos. To
kio stebuklo dar neatsitiko, kad 
komunistės ar klerikales pagai
lėtų lietuvį ir apgintų jo garbę. 
Bet svetimus reikalus tai jos ap

W.
-

daugiau, maloniu 
p. Gurčių, kuris

» 
F 
I
♦ 
t 
I

(Seniausia

duoną iŠ 
kepame 

ir kitiems

miltu. ♦ 
vestu-1 

Vi- ♦

pagarsčjusiug 
(Miltelius nuo 
75 centus už

i ne

♦
I
f
♦

URBANS COLD
Šalčio), jokią laidą 
bakią apilginkluok

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

grosernę. Labai 
gražiai gy- 

žmonėle, kuri ir-

ruginią
k ei k sus, 

pokilinms.
su užsakymais i

Į $15.00 ir augityn

| vėms
t suoniet kreipkitės 

e “Garsas” Keptuvė. Siunčin- 
ilitoną ir j kitus miestus.

MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave.,

kas yražmogaim amžiniu prtelai? — Baltu. 
Jis netik sunkiausias ligas Įvaro, bet Ir Į gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už
nuo savo nuožmaus priolol

URBO LAX TAUS (25 centai n| skry
nutę) yra kai kanuolč prleį kitą amžiną Imp* 
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kurta 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sauktų ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatigkų, Homeopatifikų Ir Kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS

i Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 2876 1
—______ ______1

Tel. 595 Greenpoint.

270
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Daktaras
S/ MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

RASHKINIS 
Ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

|BaIto, žalio ir Raudono 14kt. 
s aukso moteriškų laikrodėlių 
sGalima gauti mūsų krautuvė;

sigauna sau “progresistes”, ap
sišvietusias ne iš to galo. Tokių 
čia randasi trys lizdai. Pas vie
ną ant sienos kabo Lenino pa
veikslas, pas antrą yra Trockio 
paveikslas, o visi trys skaito 
“NęLaisvę.”

Abiejuose miestuose randasi 
dikčiai lietuvių biznierių: mėsi
ninkų, groserninkų, minkštų 
šios gadynės gėrimų užlaikyto- 
jų, drapanų krautuvių, rakan-1 
dų ir tt. Bet iš savųjų mažą biz 
nį daro, nes lietuviai čia neorga
nizuoti ir labai išsimėtę. E. St. 
Louis prasidėjo statytis kokio
je tai duobelėje, taip, kad įeini 
stačiai iš gatvės į antrą augš- 
tą, kas daro labai bjaurią išvai
zdą. Dabar lietuviai kraustosi 
į priemiesčius, kas pūkio miesto 
biznį.

Abelnai imant lietuviai čia 
puikūs žmonės: malonūs, drau
giški, gana tautiški, išskyrus 
kelius Rusijos garbintojus ne- 
ųioralus; bet tie pimpos buvo 
ir. bus išmatomis iš visuome
nės luomų.

čia sutikau šiuos kiltos dva
sios ir švarius biznierius: St. 
Louis’e: F. čebatorius, turi šva- I 
rų minkštų gėrimų palocių. Pa
skui mačiau plačiai žinomą seną 
veikėją, kuris pirmas suorgani
zavęs teatrališką grupę, važinė
jo po lietuviškas kolonijas, bu
dindamas lietuvius iš miego, J.; 
Grinių, kuris dabar turi rakan
dų dirbtuvę. Bet neužilgo žada 
persikelti į Kaliforniją su dirb
tuve.

S. Stukauskas turi dirbtuvę, 
kur išdirba įvairias geležies du
ris, ir konkreto budavones. Jis 
pašauktas apylinkėje Europos 
meistru.

E. St. Louis pil. F. Bukaus
kas turi švarų viešbutį tik vy
rams; labai malonus žmogus ir 
senas lietuvių biznierius, pilnas 
energijos ir mylintis tautos ge
rovę. žičkus, senas “Vienybės” 
skaitytojas, turi gražią galan
terijos krautuvę ir yra labai 
draugiškas žmogus. S. Jucius tu 
ri savo svetaine ir kelis nuosa-

v i u s namu 
nalonus žmogus ir 
vena su savo 
gi meili.

Sutikau ir 
žmonių, kaip
man daug prigeibėjo darbuotis. 
Jis yra vietinis veikėjas, SLA. 
organizatorius, dabar rengiasi 
stoti į naują konkursą ir lai
mėti dovaną. Veliju gerų pasek
mių !

St. Louis’e man pagelbėjo se-

♦ 
t 
♦ 
♦ 
» i 
t
I 
I 
» 
♦

Tikra Lietuviška Duona 
kurią kepa 

„Garsas" Keptuvė

r

Tula lenką šeimyna New Yorke 
► nesenai buvo pasaukta j teisiną, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų, l'rincipialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksnio ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip . 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti j aptiekę, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 

. namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINQ yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

^ry*'**'*

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

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDĖAUDOS IB PAŠALPOM 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, GU

RIOS TURTAS VIRS $500,000.00
Nuo Biisiorganlzavlmo iki šiam laikui išmokėta S248,589.8(Ų 

pomirtinių. Pašaipiu išmokėta $247,087.15 '

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

Pomirtiniai skyriai — $160, 800, 800 1X 1000

Pašalpos Skyriai —
I6.OO, 8.oo ir 12.oo Į savaitę. v

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

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

Mechaniški paišeliai Eversharp 50c,
SAUGUS SKUSTUVAI (Savety 
Razors): Gillette, Gem ir Ever- 
Ready. Taip pat ir skustuvams 
peiliukai (blades). Rašymui popie- 
ra dėžutėse, knygelėse ir palaida. 
Paveikslams siųsti ’ konvertai it 
pasveikinimui atvirukai bei .kor
telės su įvairiais aprašymais ir 
dailės paveikslais. Laiškams popie- 
ra tinkama siuntimui Lietuvon su 
dainelėmis ir šiaip pasiskaitymais.

Ir daug kitokių 
dailės 

smulkmenų.

TROJANKA
- < ; > •. t

I Registruotas vardas į S. V. Pat. 
Ofiąą

GROBLEWSKI
J Susideda iš 17 geriausią ir švie
žiausią žolelių ir gydančių šaknų, 

Į kuri yra rinktos ant Karpatų, Tnt_ 
;Irų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
jrenėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo- 

! se, ir taip iš kitų krajavų šalių.
Vartokit šitas žoleles del nesma- 

igumų skilvio, taip kaip del nema
tinio, prasto žlebčiojiino arba skau- 
tsmo po krūtine.
I Sutaisyta per Groblauską suvirš 
i30 motų. Reikalaukit Groblausko ir 
į visados gausi t tikrą, lietuvišką tro- 
’ jankę.
■! Žiūrėkit del mūsų markės apgy- 
1 nimo.
' Išdirbtas į dvi formatas šaknų:
' Čielos šaknys (stambios) kaina 35c.
■ už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau
jat.

Del raumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mu ir pailsimo, del skausmų į š'o- 

inns, krūtinėj ir į pečius, vartota į 
^silpnas formatas žaizdų ir paž.eidi- 
flnių, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
niką. kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 

I bonką. kašyltit dėl knygutės No. V
Albert G. Groblewski 

and Co.
Plymouth, Penn.

Tel. 4428 Groenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 6

Nedėliomia pagal susitarimą

161 North 6th Street

iki 10 iš ryto 
iki 3 po Įlietą 
iki 8 vakare

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

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtą, nelaukdamas ilgai pranefik ką nori par
duoti, o mes parduosimo j trumpą laiką su geriausiu patarnavimu.

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

"/turimo įvairių namų ir biznių par-.
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvą išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir

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

Brooklyn, N. Y.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininką. — Savo kostumeritu ap
rūpiname kuoteisingiaufiini, eutaiiora visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namą rakandus, sveikatą i rgyvaėtį, 
taippnt Storų langų stiklui ir tt. — Visuoso reikaluose kreipkitės pas.

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

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

Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui
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’■Vtaljbh”. Adresu: 183-197 Grand Btreet, Brooklyn, N. Y„ Telefonu: l«7 Greenpoint

“Vienybės” Bendrovės 
G-tas Metinis Seimas

Paskutinį “Vienybės” nume
rį išleidžiame prieš 
Bendrovės 
Kovo 7 d. 
pradedant, 
nėję. Todėl 
rininkai ir

Vienybės” 
Seimą, kuris įvyks 
nuo 10 vai. iš ryto 
“Vienybės” svetai- 
visi gerbiamieji šė- 
šėrininkės meldžia

mi nesi vėluoti, bet laiku 
10 vai. iš ryto jau būti 
tainėje.

nuo
8VC-

Trejybės kapinėse. Laidoja 
borius, pil. Juozas Garšva.

Po Miestą Pasidairius

gra

Kita “Vienybės”
Iškilmė — Vakarienė

Ant rytojaus po “Vienybės” 
šėrininkų Seimui, Kovo 8 d. va
kare, Knapp Mansione (550 
Bedford Ave.), įvyks didelė 
“Vienybės” Bendrovės vakarie
nė. Jos programas didelis, link
smas ir visiems žada daug ma
lonaus 
svečių 
vietas,

pasigerėjimo. Arti 300 
ir viešnių jau užsisakė 
iki šiuos žodžius rašant.

Kurie dar norės, galės ši vaka
rą, Kovo 6,d. užsisakyti. Potam 
surašąs užsidaro.

šventakuprių Protesto 
Pareiškimas

Girkaus Sušaudyta 
Urboniūtė Gerėja

Gavome sekamą protestą:
Gerbiamoji Redakcija! Viso

kias organizacijas, net ir bo
beles, išgarsinote, kad jie eisią 
“Vienybės” vakarienėn “in- 
corpore”, bet pamiršote, kad di
džiausi pasauly organizacija — 
šventakuprių Partija, jau senai 
yra prisirengusi “ineorpore” da 
lyvauti. Todėl jeigu mūsų ne
paminėjote, mes atsišaukiame 
patys nuo savęs j visą savo Ar
miją, kad mes su visu centru 
ir štabais dalyvausime prie sta 
lų iš kairės • pusės, atmieravus 
pusdevintos pėdos nuo salės du
rų. Tegyvuoja šventakupriai!

Petras Storasis,
Naujas šventakuprių Tėvas.

LENGVAI-SUNKAUS SVORIO ČAMPIONAI

ftp <

LMl

■St??

Mi 9lO 'i
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Šitie puikus vyrukai yra Jau
nų Vyrų Lietuvių Basketball 
Jaukto nariai. Jie savo vikru
mu ir mokėjimu žaisti yra lai
mėję 22 sykius, o pralaimėję 
tik du. Iš kairės dešinėn stovi: 
C. Akromaitis, kapitonas; B. 
švedas, J. Edvardas, V. Pet
rauskas. T. Tulaba, menedže
ris, K. Kaslauskas, A. Ackas ir 
P. Barus.

SaHHfe V

gau
kad
su

einanti

— Jonas Butėnas, mūsų dai
nininkas, šiomis dienomis išva
žiuoja su koncertu i Naująją 
Angliją (Kovo 8 d. turės kon
certą Bostone-. Gi kovo 10 d. 
jo koncertas bus Philadelphi- 
joj, kun. Kaulakio parapijos sve 
tainėje.

— Juozas Andriušaitis, ame
rikoniškai save vadinęsis “De- 
keriu”, iapsiiankė “Vienylbės” 
Redakcijoje. Jisai nesenai su
grįžo iš Lietuvos. Norėtų Čionai 
surengti eilę paskaitų.

— Automobiliais užmušta 95 
žmonės New Yorko valstijoje 
per vasario mėnesį; iš užmuš
tųjų 51 žmogus pripuola New 
Yorko miestui.

— Vaši liūs Sviatopolk-Mirski, 
giminaitis buvusio Vilniaus ge- 
neral-gubernatoriaus kunigaik- 

a t vyko
Amerikon ir apsistojo Waldorf- 
Astoria hotely. Jisai mokinsiąs 
automobilių biznio. Jų dvarus 
Baltgudijoje esą bolševikai kon
fiskavę.

dalyvaus 
va ka

lietu- 
ir vie

Visi šie vyrukai 
“Vienybės” poseiminėje 
pienėje.

Jie padarė gražų vardą 
viams svetimtaučių akyse
tos anglų laikraščiuose jau pla
čiai apie juos rašo. Ir yra ko: jo 
kis jauktas tokiu greitu laiku 
nėra laimėjęs 22 sykių. O vis 
buvo imtasi su gerais svetim
taučių jauktais .

Iš St. Catherine ligoninės 
ta žinios šį penktadienį, 
Elžbieta Urboniūtė, kurią 
šaudė Vladas Girkus,
geryn; tik dar vienos kulkos 
jos kūne daktarai nesuradę, bet 
tikisi surasti.

iši tragedija įvyko pereitą 
trečiadienį, Kovo 4 d., Semėno 
ir čerkausko siuvėjų šapoje, 
258 Ainslie St. Kaip tik darbi
ninkai po pietų suėjo šapon ir 
pradėjo dirbt, tuomet V. Cir
kus paleido tris šūvius į netoli 
įio sėdinčią prie darbo p-lę El
žbietą Urboniūtę, kuriai 2 kul- ščio Sviatopolk-Mirski, 
kos suėjo į šoną, o viena taip 
nuzvimbė. Pakilo baisus triukš
mas. Urboniūtė pabėgo nuo 
benčiaus ir bėgdama drapano
mis užkliuvo už stalo ir par
griuvo. Paskui kruvina nubėgo 
į kambarėlį, kur merginų dra
panos, paskui į šalimais esan
čią Budraičio dirbtuvę, kur ją 
kiti subėgę paėmė globon.

Girkus tuom tarpu pavartė 
revolverį ir paleido į save liku
sius tris šūvius, iš mažiuko 
automatiško revolverio, po ko ir 
jis pats sukrito. Darbininkai 
pradėjo lįsti kas po stalu, kad 
į kampus, o kiti griebėsi už 
Girkaus. Potam pašaukta poli
cija, kuri paėmė peršautą Ur
boniūtę ir persišovusį Girkų, ir 
nuvežė juos į ligoninę.

Vladas Girkus, '35 metų, gy
venąs ant 38 Stanwix St., buvo 
net šios šapos unijinis Germa
nas, o p-lė Urboniūtė yra 19 
metų, gyvena 2 Woodill PI.. 
Maspeth, L. L, buvo šiaip ša
pos darbininkė.

Kas per priežastis tragedi
jos, dar nežinoma. Girkus sa
kąs, kad jisai su p-le Urboniūtė 
jau pirmiaus draugavęsis, tik ji 
pradėjusi jo nepaisyti, dėlto 
jam užviręs kerštas. O p-lės 
Urboniūtės draugai ir tėvai sa
ko, kad Girkus prie jos per ne
valią kabinėjęsis, o ji jo neno
rėjusi ir matyti. Kaip ji pasa
kojanti: “Jis per paskutines kė
lės dienas vis raudonomis aki
mis per stalą į mane žiūrėda
vęs, ir man net baisu jo darė
si.”

Anot ligoninės prižiūrėtojų, 
abudu galėsią pagyti; tik gal 
nuo sužeidimo reikės kiek il
giau dar pagulėti.

Salimais Sėdėjęs.

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

Turime del jūsų labai reL 
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.

Pirkite “Vienybės” 
šėrus! Vienas šėras — 

10 dolarių.

a
NUOSAVYBĖ, PARDAVIMUI 

NAUJAI GAUTA 
“VIENYBĖS’1 REAL ESTATE 

SKYRIUJE
Kampinis mūro namas, krau

tuvė su trim kambariais gyve
nimui ir du butai po G 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

“Medaus Mėnesio*’

dar 
su 
iš

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

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

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

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

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

Keturių šeimynų mūro na
mas, Stuyvesant apielinkėje, ar
ti Broaodway, 27 kambariai. 
Rendų $2,400 metuose, kaina 
$16,000. Įmokėti $5,000.

Kampinis 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 įtaisymai, 
išskyrus garinį apšildymą.. Kai
na $25,000, įmokėti $9,000 — 
Ridgewood apielinkėj.

| 8 šeimynų mūro namas..'Lo
tas 
per 
604

Įvairūs Pardavimai
BUČERNĖ pigiai 

East New Yorko 
Sužinokit pas Joną 
zaitį (Pianų krautuvėje), 560
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 6262. (21-

parsiduoda, 
apylinkėje. 
B. Ambro-

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

(29

ANT PARDAVIMO

Bučornė, grosernė. gyvų vištų mar
is etas. rūkykla; didelis barge n a s. Ap
link tokių kunipnnienų štorų neriu- 
Priežastis paribį, v imp, savininkas išva
žiuoju tint farmų. Parsiduoda viskas 
už pusę ktiinos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((4y

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKOS FOTOGRAFAS

Parsiduoda Saliūnas. Parsiduoda sa- 
liūnas su visais j rengimais, namas ly- 
suotas jr šokių salė. Biznis geras. Par
davimo priežastis savininko nesveika
ta. Mr. Lakner, 178 Stockholm St., 
Brooklyn, N. Y. (32

Parsiduoda Lietuviška užeiga b kar 
tu Lunch Room. Pardavimo priežastis 
išvažiavimas j miestų. Biznis yra geras 
sumaniam žmogui. Atsišaukit del pla
tesnių žinių j Vienybės Ofisų, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (30

Parsiduoda grosernė, 292 Metropoli
tan Av. Biznis gerai išdirbtas, apgy
venta lenkų ir lietuvių. Kreipkitės 
viršminėtu adresu.

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tns, nahašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

ir 8 coliai pločio26 pėdos
100 pėdų ilgio. Rendų $2,- 
metuose. Kaina $23,000 į- 

mokėti $7,000. 
linkėj.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ridgewood Apie-

Parsiduoda Barber Shop
Vienintelė didelėj lietuviu kolonijoj; 

pirmos klesos dviejų krėslų barzda- 
skutykia ir cigarų skyrius. Parsiduoda 
už cash ar ant išmokesčio visai pi
giai. Biznis eina gerai. Turi būt par
duota iki April 1 d. Kitaip eis ant 
ifipai'davimo, nes savininkas apleidžia 
šitą šalį. Informacijų klauskit laišku: j 
A. Danielius, 70 No. 7th St., Easton, 1 
Pa. (32.

Tel. Stagg 8470 ir 2054

KNAPP MANSION, Inc.
(I. Niusdorf, Savininkas)

T
Vestuvėms, Vakarienėm* 

Baukletams ir 
kitokioms Pramogom* 

Goriausi Brooklyno lietuviam* 
vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

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

NAUJAUSIOS MADOS
Pianai ir playerial. Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausių 
kainų už cash ir ant len 
griausiu išmokėjimų.
Taipgi naujausios laido* 
Lietuviškų Kolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų 

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

Reikalingas pusininkas ir pagelbi- 
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS ’ 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

Telephone Triangle 1450

Tel.

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn. N. Y. R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

10 WaU Bt., New York.
Tel. Hanover 6560

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo 

vyrus, moteris

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

I r-.i

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zonų.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

IR MAI.1OBIIIS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja vi*o- 
kius paveikslu* 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su nmerikoni&kai* 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

Gerai žinomas Brooklyno 
buotojas, Wm. Šidlauskas 
savo motere Sofija sugrįžo 
“medaus mėnesio”. Ponai Šid
lauskai iškeliavo iš Brooklyno 
vasario 8 d. palikdami čion

I sniegą ir šaltą orą ir po kelio
nės 48 valandų atrado vasarą; 
jie atlankė Floridoj šias svečių 
lankomas Atlantiko Pavande- 
nvno vietas: Palm Beach, Day
ton Beach; Cocnut Grove, Hol
lywood iby the Sea ir keletą ki
tų. Viršuj paminėtose vietose. 
oriko, smagiai pasimaudė. Pil.

' Šidlauskai labai pasitenkinę sa- 
į vo kelione. Viso kelionėje pra
buvo mm vakario 8 d. iki kovo 
4-tos. Pil. Šidlauskas yra vie
nas iš stambesniųjų “Vieny
bės” Bendrovės šėrininkų ir se- 
”°sniui” Brooklyno gyventojų; 
jis pasižadėjo plaČiaus apie ke
lionės įspūdžius parašyti.

Korespondentas.

Mirė Lietuvis

Frank Shimkus, 60 metų, gy
venęs 799 Linwood St., pasi
mirė Kovo 5 d., bus laidotas 
Kovo 7 d. nuo 10 vai. išryto, 
iš kun. Pauluko bažnyčios, šv.

Siuo adresą:

8TOKE8
O. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

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

53 Montieth Street 
Kampas Bushwick Avonue 

Brooklyn, N. Y.

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
"namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėtnyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės’’ Name) 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička b J. Sutkus 
Savininkai

su 
ligotus vyrus, moteris ir vaikus. 
Pataiso netikusių formų nosių, jdu 
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Medikališkas ir E 
lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldicninis iki 3 po pietų. Gn 
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
tė dykai.
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Skaniai ir Sveikai galite Pavalgyti tik
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NAUJAME RESTORANE
kur geriausi virėjai gamina Lietuviškus, Amerikoniškus 
sveikus, gerus ir sočius valgius, kokius tik pageidaujate

Savininkai: JOHN ir EMILY CHEZY

0

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatiSku Būdu. Vaistii negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler'is, 
M. D., sako, kad tas yra geriausia gy
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O Dr. 
Reid, M.D., sako: "Viena dienu yru 
dauginu kūdikių išžudoma vaistais ne
gu kad senajam Betliejį aukoms krito 
nuo Berodo žudynės.”

Tad nustok vartojęs!) nuodus vaistus 
ateik j
NATUROPATHIC INSTITUTE

(Dr. Al. Duras. N. D. Dir.)
5 Bleeckcr Street

Kamp. Bushwick Av. netoli Greene 
Brooklyn, N. Y.

’ Patarimai Veltui
Ofiso vai.: Utnrninkais, Ketvergius 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

; LIETUVIŠKA AKUSERKA įy

JE3O

įyį Marijona Tamklene L 
rgprie palagų ant pareikalavimo^ 
<&dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-Jj 
^dieniais. Darbų atlieka atiakan £ 
Mačiai už prieinamų kainų F 
& 30 CTAGG STREET X
<5 Brooklyn, N. Y. K
W Tel. Stagg 6731 t

851 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

ir

A v.
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ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kainų; taippat pasirendavott svetainų *usirinki- 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

“Vienbyės” 
Vienas Šeras 

10 dolarių. Brooklyn, N Y.

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintasTel. Lenox 8973

A. L. CEASAR, M.D.
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 

Gydymo Specialistas
109 East 87th St., New York 

(Tarpe Parrk ir Lexington Avenue) 
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų; nuo 

(J iki 8 vnk. ir pagal susitarimų.

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tomistų reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET
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