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ANGLUOS UŽSIENIO REIKALU
MINISTERIS NENORI UŽTIKRINI

LENKI JOS-VOKIETUOS RUBEŽIU
Varšava Skleidžia Gandus Apie Įtūžimą Lietu

vos Visuomenės Prieš Popiežiaus Atstovą 
Zechini.

RUSAI PASAKOJA, BUK ESTIJA NORINTI 
PASIDUOTI ANGLIJOS GLOBAL

PARIS, Kovo 8. — šičia atvyko Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Chamberlain’as ir, pasikalbėjęs su 
Francijos premjeru Herriot’u, pareiškė, kad Tautų Są
jungos sudarytas “protokolas”, pagal kurį būtų užtikrin
ta amžina neliečiamybė ir dabartiniai rubežiai Europos 
valstybių, negali būti anglų priimtas. Anglai siūlys Tautų 
Sąjungai priimti penkių didžiulių valstybių sutartį, prie 
kurios prisidėtų ir Vokietija, ir kuri užtikrintų rubežių 
neliečiamybę. Prancūzai vis dar sakosi neapleisią lenkų, 
bet kiti politikai numato, kad, norėdami gauti Anglijos 
draugiškumą, francūzai nuo užtikrinimo Lenkijos rube- 
žių ir atsisakys.

VARŠAVA. — Lenkai čia skelbia, kad Lietuvos val
džia ruošiasi protestą pasiųsti Vatikanui prieš lenkų- 
popiežiaus konkordatą. Mat, tas konkordatas faktinai 
pripažįsta Vilniją lenkams. Lenkai sako, kad lietuvių 
visuomenė baisiai įtūžusi ir reikalauja atšaukti popie
žiaus astovą Zechini iš Lietuvos.

MASKVA. — čičerinas pasakoja, būk Estija pasiū- 
lusi Anglijai paimti save į protektorato globą ir įsteigti 
ten savo laivynui stotį. Estijos valdžia tą užginčiau kai
po melą ir sako, Eustija niekad nemanė tapti Anglijos 
kolonija ir tokių pasiūlymų nedariusi.

Grabskis Ramina 
Savuosius Del Rubežių

Varšava. Visos seimo parti
jos, neišskiriant nei žydų gru
pės, įteikė valdžiai interepelia- 
ciją kaslink jos nusistatymo 
link Vokietijos pasiūlymų iš- 
naujo pernagrinėti ru'bežius su 
Lenkija. Socialistų partija net 
pasiuntė paklausimo telegramų 
pas vadą Pranei jos socialistų 
partijos.

Tik vieni Ukrainai ir gudai 
nesi karščiuoja. Jie nurodo, kad 
vistiek Lenkija yra perdaug iš
piltus ir slavai niekada nepri- 
pąžins dabartinių rubežių.

Grabskis tuoj i interepeliaci- 
ją' atsakė, pareikšdamas, kad 
turįs tvirtų žinių, kad Franci
ja niekad neišsižadės Versalio 
sutarties. Esą lenkų valdžia vi
sados priešinsis pastangoms pa
keisti dabartinius Lenkijos ru- 
bežius ir tam pasipriešinimui 
visados gelbės Lenkijos talkiai, 
reiškia Francija. Seimo atsto
vai tokį pareiškimą sutiko rik
smu: "ura!“

Pekla Esanti
Floridos Valstijoj

Hackensack, N. J. Vietos pa
storius, grįžęs iš Floridos šiltų 
kraštų, savo parapijonams pa
sakė pamokslą tema "Ar yra 
Dievas Floridoje?” Iš jo žo
džių paaiškėjo, kad Dievo būta 
Floridoje keli metai atgal, bet 
dabar tą valstiją valdąs Belze
bubas su savo tarnais. Fleper- 
kos ten tokios, kad “o-o-o!“ 
Gembleriavimas toks, kad ir 
Monte Karlo prašokta. Kote
liuose esą naktį negalima mie
goti delei triukšmo. Anot pa
storiaus. jei kuris nori skubin
tis į »'eklą. lai važiuoja j Flori
dų Ten ras ištaukuotų slidžių 
kelių į peklą.

Vokietijos 
Pasiūlymas

Faris. Alijantų diplomatai, 
perskaitę Vokietijos siūlomą 
sutartį, apie rubežių užtikrini
mą, rado, kad Vokietija pilnai 
sutinka garantuoti neliečiamy
bę ir nekeičiamybę rubežių va
karuose, reiškia su Francija. 
Bet del visų kitų rubežių su 
kaimynais ji nori, kad alijantai 
jai pavelytų elgtis derybų ir ar- 
bitracijos principais. Vokietija 
nesutinka su dabartiniais ru
džiais su Lenkija, Lietuva, 
Čekoslovakija ir Rumunija, ir 
norėtų, kad su Tautų Sąjungos 
pagelba tie rubežiai būtų per
žiūrėti.

Pirmiausia, sakoma, vokie
čiai pradės vajų atgauti Dan
cigo koridorių, o paskui bandys 
atgauti dalį Silezijos.

Lenkai Ukrainoje
Sudegina Gyvą Kunigą

Kiev, čia tapo gyvas sude
gintas žitomire gyvenantis ka
talikų kunigas Fedukovičius. 
Jis pritaria bolševikams ir yra 
parašęs laišką popiežiui, protes
tuodamas prieš lenkų kunigijos 
propagandą prieš Sovietus. Be
to jis išdavė bolševikams visus 
lenkų šnipus, kuriuos jis žinojo 
veikė Ukrainoje. Spėjama, kad 
pasiųsti iš Lenkijos piktadariai 
už tai kunigą suėmė ir aplieję 
gazu sudegino.

Manoma Bandyti 
Reformuot Butlegerius

Atlantic City. N. J. Vietos 
salaveiŠių armija laiko tyčia 
parengtus mitingus, kuriuose 
bando atversti prie gero kelio 
vietinius butlegerius. Skelbia
ma, kad keli sutiko eiti “tie
siuoju keliu’*.

Naujausi Telegramai
Washington. Demokratai] Washington. N< 

ruošiasi partinę konferen- paskutinius penkis
. per 
metus 

ciją laikyti, kad sutvarkius Amerikos valdžia oro lai- 
partijos principus prieš ki- ’vyno reikalams išdėjo 433 
tus rinkimus. pnilionus dolarių, bet, sako-

—o— Ima, dabar turi daugiausia
Washington. Observatori žinių apie jo galimybę ir 

jos čia rado žvaigždę didės-' spėką, 
nę už pernai rastą Betel-Į —o—
geuse. Tai žvaigždė Mira,! Paris. Katalikai, kunigui 
turinti platumo 250 milionų raginami, vis dar ruošia de 
mylių, kas reiškia ji yra 30 monstracijas ir procesijas 
tūkstančiu kartu 
už žemę.

—o— 
New York. Ji 

Vasar kolegijoje 
rūko, tai gali jos rūkyti ir politinės grupes jau pastatė 
kalėjimuose. Taip pareiškė kandidatus į Vokietijos pre 
vnlstlijinių rKalėjimų virsi- zidentus. Stato socialistai, tok i el^i- 
ninkas.

New York. Naujas prohi- demokratai, 
bicijos direktorius žada už- -—o—
dėti “padlocks” ant 1,000 
garsiausiu kabaretų, saliu- kelininkų streiko sustojo 
nu ir kafe, nes kitaip nega- traukinių judėjimas. Val- 
li priversti jų degtinės ne- džia, mat, atsisako pakelti 
pardavinėti. algas ir klausimą vilkino.

—n— —o—
Pietų Afrika, čia rasta New York. Dempsey yra 

naujos platino kasyklos ir verčiamas į 15 dienų atsa- 
visuomenė sparčiai perka'kyti. ar jis kumščiuosis su 
serus kompanijų, norinčių<juoduku Wills del čampio- 
tas kasyklas išnaudoti. nystės ar ne.

didesnė prieš “bedievišką” valdžią, 
atmetusią ryšius su Vatika- 

■ nu.
moterų —o—

moterys1 Berlin. Keturios vokiečių

klerikalai, monarkistai ir

Angliakasiai Turės 
Darbo per Vasarą

Pottsville, Pa. Kietų angliui 
kasyklų savininkai pasakoja, 
kad darbininkai šią vasarą tu
rės darbo kasdieną. Tas nuste
bino daugelį, kadangi daugeliu 
kasyklų dirba tik pusę laiko. 
Mat rugsėjy darbininkai ir sa
vininkai tarsis apie užvėrimą 
naujo kontrakto ir todėl, spėja
ma, savininkai duos darbo, kad 
būtų prikasta anglių "del atsar
gos”.

Boise v i k a i Num až in a 
Vaisi iečiams Taksas

Tiflis. Tęsdami toliau savo 
nusileidimui programą, Sovietų 
vadai, paskelliė, kad sumažina 
valstiečiams taksas net 40 nuo
šimčių. Tas sukėlė dideles ova
cijas valstiečių atstovų tarpe, 
kurie čia susirinko į sovietų 
kongresą. Tas sumažinimas 
reiškia, kad vietoj 470 milionų 
rublių, bolševikai taksu šįmet 
gaus tik apie 300 milionų.

Angliakasiai Dirbs 
Plieno Fabrikuose

pas
11.-

Žinios Iš Lietuvos
Buli.škiai. ("Vtbės” kor.) — 

Sausio 25 d. čionai buvo su
rengtas L. J. S. Užpalių sky
riaus vakari ūkas. Vaidinta: 
"Uošvė į namus — tylos nebe
bus”. Suvaidinta gerai. Po vai
dinimo buvo, šokiai ir žaislai. 
Tvarka buvo gera. 24 vai. iš 
Užpalių atsibeldė visai girtas 
pol. Brazauskas ir ėmė kelti ■ tieriuje, o jo dūšiai jau buvo 
triukšmą. Išsiėmęs parabelių gą 
zdino visus ir kaišiojo pano
sėn, grasindamas nušauti. Bet 
publikai buvo to jau perdaug. 
Atsirado keli drąsesni vyrukai 
ir vakaro vedėjas, nuginklavę 
policiantą, areštavo ir surišę at
vežė Užpaliuose pas UI nuova
dos viršininką. Dabarties teko 
girdėti, kad Brazauskas būsiąs 
visai pašalintas, iš policijos už

begulintį traktieriaus kieme be 
žado.

Atgabenus butan pakvietus 
gydytoją norėta suteikti pagal
bos, bet Labanauskas staiga 
mirė. Gydytojas pripažino, kad 
mirė nuo snapso. Labanauskio 
matomai būta gero kataliko, 
kad lavonas dar tebebuvo trak-

atskambinta ir mišios atlaikyta.
Pasipiktinęs.

Seirijai. Vietos klebonas kun. 
Grajauskas sausio m. 25 d., 
sekmadienį, per pamaldas iškil
mingai dks-komunikavo visus 
tuos, kurie priguli prie pažan
giųjų organizacijų.

Dzūkų Nykštukas.

Pabudęs Vaidyla.

—O— MOTERYS IšSMALAVO VYRĄ
Atėnai. Graikijoj del gelžl Jeigu pereitais metais Kaune 

buvo labai praktikuojamas sma- 
lavimas iškabų, tai nekurtose 
provincijos vietose žmonės, iš
simokinę iš sostinės gyventojų, 
tą amatą ant žmonių, štai vie
nas atsitikimas kuris įvyko Dir 
vonių kaime, Kurklių valsčiaus, 
Ukmergės apskr. Vincas Repeč- 
ka, sekmadienį, sausio mėnesį, 
eidamas iš bažnyčios užėjo pas 
savo pažįstamą Joną Repečką. 
Jono Repečkos žmona Ona, pasi
kvietė Domininką Repečką ir 
dar keletą moterėlių ir atsine- ’ 
šus sui savim kibirą smalos su-'

Lenkai Per Prancūzą 
j Ameriką Šaukiasi

Paris. Laikrašty "Matin” gar. _
sus franeuzams žurnalistas gr,ebe' Vinc’ Repeik?? nUre"ge
Lauzanne, matyti, lenkų įkvėp
tas. rašo karštą straipsnį, ku
riame prašo Amerikos pagel-

drabužius ir smala ištepė visą 
k urną ir apatinius drabužius.

Po tokios operacijos Vincą Re
bėti Francija. užlaikyti neliečia P** l,'ale!(la Ka<'angi ,aj,buv0

. I murinama tni Virinas RnnoA-mybę Lenkijos rubežių. Jis pri-1 
simena, kad Amerika esanti 
"motina gydytoja” {Lenkijos, t 
kadangi Wilsonas savo punk
tuose įdėjęs Lenkijos sutvėri
mo reikalą. Ir, sako Lauzanne, 
"jei mano šalis už popieros 
šmotuką sutiks atiduoti bent 
l<*dą lenkų žemės, aš kaisiu už 
ją. bet jei Amerika tam pri
tars. nieko nedarydama, tai ji 
bus išdavikė civilizacijos”.

Tai kaip už pinigus francūzai 
moka kalbėti!

Cleveland. Ohio. Marė Kas- 
przak. 23 metų amžiaus, pasa
kojo teismui, kad, nors ji ište
kėjo už Stepono 1921 metais, 
bet jau jis išsigudrino 14 sykių 
ją* apleisti. Jis grįždavęs į na
mus tik kuomet susibankrūty- 
davo. Marė nori divorso.

Chicago. Illinois valstijoj 
kutiniu laiku randasi apie 
000 angliakasių be darbo. Uni-} 
jos valdininkai bando juos pri
prašyti dirbti plieno fabrikuo
se apie Chicagą. Tuomi jie tiki ■ 
bus paskui lengviau uniją įves
ti ir plieno pramonėje.

New Lexington. O. Vietos še- 
’ rifas, konfiskuotą munšainę su
pylė į šulnį, manydamas tai ka- 

jnalas, bet kai žmonės pradėjo ei 
ti į tą šulnį būriais, jis turėjo 
pastatyti sargybą, šulnį mano
ma "iškuopti".

sekmadienis, tai Vincas Repeč- 
ka, išsmahiotas bijojo sutikti 
žmonių ir turėjo miške prasėdė
ti iki vidunakčiui, kuomet tik 
drįso pareiti namo, kur nema
žai gavo pipirui nuo savo žmo
nos, nes ji sužinojusi priežastį 
išsmalavimo vyro nepasigailėjo. 

Priežastis išsmalavimo tame, 
kad Vincus Repečką turėjo pas 

{save augintinę K., 13 met. am
žiaus. Paskui pasirodė, kati jis 
su ja netinkamai elgėsi, ir da- 
žinoję tai žmonės augintinę naš 
laitę K. atėmė nuo Vinco Re
pečkos ir atidavė kitų globai, 
bet Vincas Repečką ir ten mer 
gaitei nedavė ramybės ir ten 
lankydavosi, tai kad galutinai 
senį, atkratyti moterys sumanė 
jį išsmaluoti.

Po tokios operacijos Repečką 
sirgo pusę metų, o Taikos Tei
sėjas, Oną, Domininką ir Joną 
Repečkus nubaudė po mėnesį a- 
rešto, bet Apygardos Teismas 
sumažino 'bausmę už išsmalavi- 
mą iki 25 litų piniginės baudos, 
o Repečką už bjaurų elgimąsį 
su esančia jo globoje mažamete 
mergaite nubaustas ketvertais 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mo. Cc.

Septyniolika Darbininkų 
Apalpo Nuo Dujų

Springfield. Ill. Iš Peabody 
kasyklos Riverstone 17 darbi
ninkų tapo ištraukti iš kasyk
los, kurioje jie buvo apsilpę 
nuo pagedusio oro. Jie visi vė
liau pasveiko.

Šiauliai. Vasario 3 d. būrely 
kelių rašytojų, mokytojų ir 
šiaip idėjos draugų įvyko jung
tuvės jauno mūsų beletristo P. 
čiučelio su p-le Stella Karpyte. 
Jo apsakymėliai^ nors dar jau
nos plunksnos rašyti, bet pilni 
skriaudžiamų žmonių meilės ir 
"Liet, žinių“ skaitytojams yra 
žinomi. Artimieji jo draugai lin 
kėdami ramaus 
venimo, linkėjo 
plunksnos, taip 
darbe.

šeimyninio gy- 
nepailsti,, kaip 
ir visuomenės

Raseiniai. Mirė nuo snapso. -- 
Kalnujų miestelio Raseinių vals. 
gyventojas pil. Labanauskas at
važiavo į Raseinius paimti iš 
lentpjūvės Kalnujų klebono len
tas, užėjęs pil. Banko traktie- 
riun su vargonininku p. K. tiek 
prisigėrė, jog Labanauskas vie
toje įsėsti savo vežiman, atsisė
do purvyne šalia vežimo, kur 
sėdėjo iki tol, kol buvo policijos 
užtiltas.

— Klaipėdos uosto 
Ministerių Kabinetas 
d. priėmė Klaipėdos

kyklų yra trys, šiose mokyklo
se išdėstomas pradžios mokslas 
vokiečių kalba ir jose mokinas 
237 berniukai ir 244 mergaitės, 
o iš viso 481. Galop rusų mo
kyklų yra dvi. oJse mokinasi 
102 berniukai ir mergaičių 123, 
o iš viso 227 vaikai. K.LB.

Kaunas, 
biudžetas, 
vasario 9 
uosto direkcijos sąmatą 253,318
i. sumai ir patvirtino Palan

ges žvejų uosto statybos sąma
tą, kuri siekia 2,721,020.80 lt. 
Be to, finansų ministerijai lei-'sąs. 
sta 29,600 lt. kreditas cukraus

Šilavos į 
eina ke- 
šunkelis.

Lyduvėnai, čia iš 
Lyduvėnus (10 klm.) 
lias, anot žmonių — 
Visas kelias priklauso šilavos
valsčiui ir nors nepergeriausiai, 
bet šiek tiek taisomas. Ties Ry- 
bukų kaimu, netoli Lydavėnų, 
skersai to kelio yra gan didelė 
bala, kurią kai pabliūra, o ypač 
šiais metais, nors orlaiviu per
lėk — nė pereiti, nė pervažiuo
ti, ir indomus dalykas, kad jau 
kelinti metai niekas čia nepaiso 
kelio. Sako tas kelio tarpas esąs 
paskirtas kokiam tai turtingam 
"amerikonui,” kuris visiškai at
sisakęs nuo tokio "nebizningo” 
darbo, kaip kelią taisyti, ir ver
čiau mokąs pabaudą, bet netai-

Kažin ar daug Lietuvoje yra
fabriko steigimo reikalams, ši tokių ponų, ir kas manoma su 
suma skiriama tik įvairiems jais padaryti? Homo
prirengiamiems darbams, kurie 
turės būt atliekami dar šįmet.

Kaunas. Mūsų smulkieji pini
gai. Vario, aliuminijo pinigų 
pirmas monetų siuntinys — 10,- 
000,000 monetų — privalėjo bū
ti gautas Kaune sausio 29 d. 
Bet iš tikrųjų gauta tada tik 
3 205,000 monetų.

Bet firma notaro liūdymu į- 
rodė, kad svarbiausia mašina 
ir presas sugedo del ypatingo 
mūsų monetų lydinio kietumo, 
ir todėl darbas teko sustabdyti 
visam mėnesiui. Tą įvykį vietoj 
patikrino Londono atstovybė.

Tokioms sąlygoms susidėjus 
sakyta firma prašė finansų mi
nisterijos monetų pristatymo 
terminą pailginti visam mėne
siui sui kuo finansų ministeris 
p. Petrulis sutiko, atsižiūrėda
mas j susidariusias aplinkybes.

Likusių monetų pristatymas 
eis tokia tvarka: 6,795,000 mo
netų — vasario 28 d.. 10,000,000 
monetų — kovo 29 d., 11,000,- 
000 monetų — balandžio 29 d„ 
11,000,000 monetų — gegužės 
29 d. Viso šiu.i monetų bus 42,- 
000,000, 6.000,000 kitų vertės.

Mūsų smulkiųjų monetų lydi
nys yra šis: vario 90 nuoš. 
ir aliuminijaus — 10 nuoš.

Mfisy Klerikalų Manevrai 
Vilniuje

Rašo Gedimino Ainys.

Į vietos atsitikimus žiūriu iš 
arti ir iš tolo; ir vistiek nieko 
gero lietuviams Vilniuje nešima 
to. Persekioja mus lenkai, bet 
negeresni santykiai prasideda ir 
tarpe mūsų pačių.

Ikšiolei buvusi graži lietuvių 
inteligentų ir veikėjų vienybė, 
pastaruoju laiku pradėjo irti, it, 
kaip atrodo, tas darosi dirbtinu 

'būdu. Matomai pas mus im
pulsas iš Lietuvos, kur valdžia 
yra vienos partijos rankose. Ir 
mūsų kunigėliai jau pradeda ryž 
tis viską savo rankose turėti.

čionai, kaip amerikiečiams ži
noma, ligšiodei gerai ir išrodė 
— sutartinai veikė Lietuvių Lai 
kinasis Komitetas. Bet artinan
tis šio Komiteto valdybos-rin- 
k imams, pasirodė nematomos, 

j bet nujaučiamos
prieš asmenis, kurie yra kiek 
pažangesni. Tokių tarpe .kleri
kalui yra numatomas “pavojin
gu” ir Dr. Alseika ir dar vėl 
vienas kitas. Girdėtis, kad esą 
gauta iš Katalikų Centro, iš 
Kauno įsakymai, kad savo tarpe 
nepakęsti 
bet imtis 
vaujančią 
kad tarpe
tinkamų asmenų į valdybą ma
žai turi; patiems kunigėliams, 
pakol kas, stoti j Komiteto 
priešakį lyg būtų nepatogu; to
dėl gal gaudys vieną katrą ir 
iš pažangiųjų, tik išderėdami 
iš jų išlygas, kad būtų nuolan
kūs ir Katalikų Centro dikta
tūrai kad pataikautų.

Tai taip dedasi prie mūsų.

agitacijos*

Viekšniečiai — nesusipratėliai 
'r davatkos — labai įbauginti 
pasklydusių gandų, būk bus pa
saulio galas. Vieni sako — žemė 
nukrisianti ant saulės, kiti — 
Liucipierius su karštu pečiumi 
atvažiuosiąs. Apšviestesnieji gi 
daug turi juoko iš jų išsigalvo
tos baimės.

pažangiųjų žmonių, 
patiems vesti vado- 
rolę. Reikia žinoti, 
mūsų klerikalų ata-

Kaunas. Pradžios Kauno mo
kyklos. Lietuvių mokyklų, kame 
viskas yra dėstoma lietuvių kai 
ba, yra 24 mokyklos, šiose mo- kur labai reikalinga vienybė,
kyklose mokinasi berniukų 1256 Ligšiolei bendrai dirbdami Vil- 
įr mergaičių 1102, o iš viso 2,- niaus lietuviai vis gi daug at- 
358 vaikai. Lenkiškai kalban- siekė: politinė ir tautinė padė
tiems mokyklų, kame mokslas tis, palyginus su padėčia, kuri 

buvo prieš metus žymiai page
rėjo; tai įvyko daugiausia ačiū 
mūsų vienybei ir griežtam sa-

tiems mokyklų, kame mokslas 
išdėstomas lenkų 
mokyklų, kame 
berniukų ir 622 
viso , , , I. .. ____ T
yra 10 kuriose berniukų moki-1 Tik vargas bus, jeigu Kauno 
naši 511 ir mergaičių 790, o iš klerikalai visą Vilniaus lietuvių 

Policija atrado Labanauską viso 1301 vaikas. Vokiečiu) mo-[ darbą suardys.

1272 vaikai.

kalba, yra 11
mokinasi 610
mergaitės, iš

žydų mokyklų vo reikalų gynimui.
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NAUJA ANGLIJOS POLITIKA 
SURŪPINO LENKUS

Šiomis dienomis visai netikėtai išsivystė nauja An
glijos kabinete politika linkui Europos taikos ateityje. 
Sulyg šios krypties, anglų valdžia pradeda spirti Frun- 
ciją, kad ši išsižadėtų visų savo ‘faliansų” : 
valstybėmis, kaip: Belgija, Čekoslovakija ir Lenkija, 
sudarytų vieną didžiulį aliansą (sątalką) su Anglija ir 
Vokietija, — paskiaus gal ir su Rusija. Tas aliansas ir 
tūrėtų stovėti sargyboje, kad nekiltų Europoje karai 
ateityje.

Pirma, negu toks didžiulis aliansas būtų galimas, 
reikia galutinai nustatyti ramybė tarpe Francijos ir Vo
kietijos, taipgi tarpe Lenkijos ir Vokietijos, — 
nes vokiečiai nepripažįsta T a u tų S ą j u n g o s

V - • I V ‘J"su mažesnėmis Į į ,el 
, o' "

ir

pėdą vokiečiai ginčo nekelia). Šitam vokiečių norui pri-i 
taria anglai, ir vat šituo svarbum klausimu dabar Angli 
jos užsienių ministeris Chamberlain išvyksta Francijon.

Šitas Anglijos naujas pasukimas tarptautinėje poli
tikoje sukėlė didelės nerimasties, ir beveik triukšmo, įskaito 
Frakcijoje. Nes jeigu Anglija taip varysis, kaip ji pra
dėjo, tai priseis didelė dalis Versalės sutarties peržiūrėti, 
— ir gali iš Francijos globėjamųjų lenkų išsprūsti ne
tiktai Dancigas su Silezija, bet ir banditų ginklais už
grobtas Vilnius (žinoma, jeigu Lietuvos politikieriai to 
momento.... n e p r a m i e g o s !). Bet dar liūdesnis 
Francijos militaristams dalykas galės atsitikti jų vi
sos “apsigynimo” sutartys su Belgija, Čekoslovakija. 
Lenkija ir Rumanija nueis su vėjais, kadangi tų pope- 
rinių sutarčių vietą užims geležinė sutartis tarpe Fran
cijos, Anglijos ir Vokietijos, ši pastaroji sutartis be
rods laiduoja Europos ramybę, bet ji visai ne po skoniui 
Francijai, kuri nebegalės savo kapitalais vis daugiau ir 
daugiau uždėti morgičių ant belgų, čekoslovakų, lenkų 
bei rumanų ir paskui jais naudotis, kaip pastumdėliais.

Taigi — Paryžiuje triukšmas!
Pirm, negu pribus Paryžiun anglų didžiūnas Cham

berlain, pasiskubė atvykti lenkų užsienių ministeris 
Skrynski, Jis nervuotas. Bėgioja šen ir ten pas “augš- 
tuosius”, kurie dar negali jo suraminti, nes patys neži
no,* kaip čia išeis, kai atvyks Anglijos “jis pats”. Anglija 
vėl pakratė savo liūto karčius, — ji atsiminė, kad ne
senai jos žodis Europos politikoje buvo šventas...

P-as Skrynski, nesigailėdamas skolintų pinigėlių už
sieniuose, randa susiraminimą nors pas laikraščių re
porterius, kuriuos Paryžiuje susikvietęs, pirmiausiai 
griaudžiai užreiškė, kad “Europos ramybei (skaityk: 
lenkų grobišavimui) vėl esąs pavojus”, o paskui su len
kams pritinkama papūtžandyste užreiškė sekamą augš- 
ta žodi:

“Lenkija reikalauja, kad tuojaus būtų pripažinta vi
si jos rubežiai ir kad vokiečių reikalavimai būtų atmes
ti. Mes lenkai ketiname prižiūrėti, kad niekas nepriva
lėtų Įsikišti Į mūsų rubežius, ar tai Danzige, ar tai Sile
zijoje”.

Apie Vilnių, Baltgudiją ar Ukrainą, p. Skrynski 
jau nebepriminė, — mat jau labai daug lenkų rubežių 
pasirodytų “nesufiksys”. Bet mes jau ir be to supran
tame p. Skrynskio nervingumą.

Ištikrųjų šitas momentas yra labai svarbus, kaip 
visai Europai, taip ir Lietuvai del Vilniaus. Būtų labai 
gerai, kad jo atgarsiai pasiektų Lietuvos valdžią ir di
plomatiją ne vidurinakty, ne pačiame įmigy...

Iš Klaipėdos istorijos.
Klaipėda seninus turėjo gar

bingų valandų ir turi iš ko pri
siminti. Kuomet ėjo karas 1805 
metais, tarpe Prūsijos karaliaus 
ir Napoleono. Prūsijos karalius 
Fridrikas Wilhelmas buvo su
pliektas į skudučius. Nuo jo bu
vo atimta visos žemės, išsky
rų-i Karaliaučiaus ir Dancigo 
tvirtovių. Už tų tvirtovių pasi
slėpęs. Prūsijos karalius gyve
no Klaipėdos mieste keletą me
tų. šelpiamas Rusijos caro A- 
įeksandro Pirmojo, čia ir Ru
sijos caras buvo atvykęs sykį.

—o— 
šliakys važiuos i Lietuvą.

“Sandara” skelbia, kad šlia
kys, sumokėjęs teismui reikalai! 
tą pabaudą $750, kol eis apelia- 

? svarstymas, mano vykti 
uvon. Jei reikalas bus, tai 

rudenį sugrįžš vėl del teismo. 
Bet gal nereikės to, nes byla 
plačiau išnagrinėta ir apeliacinis 
teismas tik patvirtins jos eigos 
teisingumą, ar neteisingumą.

—o—
Lenku melai.

Lenkų spauda,, skelbdama 
būk lietuviai protestuoja prieš 
Lenkijos konkordatą su popie
žių. sako, kad lietuviai sutiko 

'mokėti po $50 tam, kuris padės 
! bombą po Lenkijos valstybės 
1 namais.

Gaila/ kad lenkai taip pigiai 
savo valstybės namus. 

Kad ir meluojant visgi galima 
buvo kaina padėti -Rūgštesnė. O 
gal "ponų” namai tiek ir verti

Ekskursijos į Lietuvą.
Su pavasariu laivų kompani

jos pradėjo ruošti taip vadina
mas ekskursijas į Lietuvą. Pa
togumas tų ekskursijų yra tas, 
kad dažnai jas veda lietuviai, 
vyrai prityrę keleivių vežioji
mo dalykuose. Beto, tada važiuo 
ja didesni būriai lietuvių ir ke
lionė esti smagesnė.

Norinti važiuoti i Lietuva a- 
pie ekskursijas gali gauti visas 
informacijas “Vienybės’’ Agen
tūroje.

—o—
Sandaros Seimas.

Pabaigoje gegužio šį metą į- 
vyksta Sandaros Seimas. Jis 
bus Clevelande ir vietinės San
daros kuopos sutvėrė smarkią 
komisiją viską Seimui priruošti. 
Komisija jau pradėjo garsinimo 
darbą ir žada padaryti šį San
daros Seimą tokiu, kokiu dar 
nebuvo.

Todėl visos Sandaros kuopos 
privalo išrinkti delegatus ir pa
rūpinti jiems lėšų; kad visos 
kuopos būtų atstovaujamos Sei
me.

—o—
Kairiųjų kunigai.

“Aidas’’ praneša kad tūlose 
prakalbose buvo užklausta lie
tuviškų komunistų vyskupas 
Bimba, kuris kas metą maino 
kailį ir nusistatymus: “Ar gali 
darbininkai sekti tokius vadus, 
kurie maino savo kailį?” 
to vyskupas atsakęs:

“žioplas kaip velnias

Ant

karaliui Dovydui kovojant su 
Filistinais, jis turėjęs tik 600 
kareivių. Priėjus kartą prie li
pei io Beser, iš tų šešių šimtų 
200 buvo taip nuvargę ir prisi
plakę, kad karalius paliko juos 
ant krauto saugoti bagažą, o su 
kitais persikėlė mušti Filistinų. 
Pavyko pergalėti ir tie, kurie 
mušėsi reikalavo, kad visas Fi
listinų grobis būtų jiems atiduo 
tas. Bet Dovydas pareiškė, kad 
ir tie. kurie saugojo bagažą ly
giai kariavo ir jiems taipgi pri
klauso dalis grobio.

Jų darbas, regis, buvo papras 
tas ir nesvarbus, bet jis buvo 
reikalingas ir savo vietoje. Gy
venime tokių darbų ir pareigų 
yra daug. Lankytis į draugijos 
susirinkimą, prigulėti prie kul
tūriškos draugijos, paremti ko
kį naudingą visuomenei ar tau
tai darbą — tas viskas, regis, į 
pirmu žvilgsniu “paprasta”. Bet į 
tas reikalinga, žmogus atliekan
tis tuos eilinius, paprastus dar
belius vertas tokios pat pagar
bos, kaip garbingas diploma
tas. ar garsus veikėjas. 

—o— 
Pirmutinis melagis.

Medžiotojai skaitomi vieni iš! 
didžiausių melagių pasauly. Jie j 
Kad privaro istorijų apie susi-j 
tikimus su žvėrimis, kad tik,^0’1^ Pėdinąs bolšeVistinę 
klausykis. Todėl 
yra anglų muzėjaus ekspedici
jos radinis sename mieste Kish 
Babilonijoje. Buvo rasta molio 
toblytėlė ir ant jos pajuoktas 
vienas medžiotojas, mėgstąs pa 
pasakoti išsvajotas pasakas a- 
pie jo galią ir gilinki medžio
klėje. Kadangi ta toblytėlė turi 
apie 4,000 metų, tai “vyras iš 
Kisho ” bus pirmutinis melagius 
užrekorduotas rašte žmonijos is 
tori joje.

savo inicia- i 
jiems bur- 

itin žmonės
IMIGRACIJA J KANADĄ

(Užbaiga)
Reikia leisti žmonėms pareikšti 

tyvą, juos auklėti, liet ne užčiaupti 
nas. Mūsų valstybės įsikūrimo laiku
pareiškė plačią iniciatyvą ir yra pavyzdžių, kur 
viename valsčiuje buvo įkurta net 19 pradžios 
mokyklų.

Šviet. M-ja link švietimo komisijų irgi veda 
keistą politiką, štai Kėdainių apskrity švietimo 
Minjsterija užsimanė paskirti dvi vienuoles mo
kytojomis. žmonės griežtai priešinosi, nes nenori 
moterų, o ypač vienuolių, mokytojų, šv. K-ja pa
skyrė...

Atėjo klebonas ir sako: “ką gi jūs darot, ar 
nežinot, kad negalima skirti į vieną mokyklą 
vienos' vienuolės/ reikia abi siusti vienai mokyk
lai, nes to reikalauja kanonai.” Aš manau, kad 
mes ne kanonais, bet Lietuvos įstatymais priva
lome vadovautis. Atrodo, kad šv.1 M-rįš Bistras 
yra tiesiog įrankis tam tikru srovių, tam tikros 
jėzuitų politikos.

Šv. M-ris pasakė, kad visą ūkį reikia atimti 
iš šv. k-jų. Aš manau, kad šimtą kartų brangiau 
kainuos, jei atimsite ir valstiečiams teks daugiau 

Į mokesnių mokėti. Jei atvažiuos guzikuotas val- 
Ulininkas Į kaimą mokyklai butą nusamdyti, tai iš 
jo paprašys daugiau, negu iš savivaldybininkų — 
vietinių žmonių.

Mok y 1 o j u I *e rseR io j imas

Mokytojai šalinami pašalinių asmenų 
nešimais. Daugiausiai tokius pranešimus 
klebonai, štai Dusmenį! klebonas Čaplikas 
Katalikų Mokytojų Sąjungai, kad mokytojas Al-

1 ii era t ūrą. skaitąs 
nestebėtinas j “socialistų” litanijas ir tt. Mok. Aldonis tapo ąt-

Pa
rašo 
rašo

—o—
Pennsylvanijoj turbūt daug 

plikių yra.
Prohibicijos direktorius Pa. 

valstijos skelbia, kad per de
šimts praeitų mėnesių fabrikan 
tai plaukams gyduolių ir tonikų 
išgavę iš jo ofiso leidimus pir
kti iš valdžios sandėlių 1,110,000 
galionų alkoholio.

Turbūt Penn. žmonių plikimas 
žymiai didėja, kad tiek gyduolių 
suvartojama ?

‘ —o— 
Taksiui įvairiose šalyse.

“Morning Post” Anglijoj sa
ko, kad šiuo laiku Anglijos
ventojui išpuola kasmet mokėti 
po $87.28 taksų, Francijos $33.- 
58. Amerikos $32.56, Italijos 
$ J 6.26, Vokietijos $19.75.

—o— 
Baisus “sekretas.”

Veteranas' “bėgikas” D-ras 
Graičiūnas paskelbė “Amerikos 
Lietuvy” naują paslaptį:

“Naujieniečiai ir bolševikai 
jau turi kandidatus į Pild. Ta-

leistas. Jis dabar serga ir atlyginimo negauna. 
Tai viskas klebono iš piršto išlaužta ir yra gry
nas šmeižtas, nes renkant Seimą Dušmenų vals
čiuje v. 1. gavo 700—800 balsų, o k. d. — 94 b.

Reiškia, jei ne k. d. partijos mokytojas, o v. 
I., tai jis yra “bolševikas,” ir tikybą “griaunąs,” 
ii- “socialistas...” Klebono pranešimo pakako, kad 
mokytojas, nors ir visai neprasižengęs, tapo at
leistas iš tarnybos... Dabar jis patraukė kun. Ča
pliką teisman.

“švietimo Darbo” redaktoriaus atleidimas 
teipogi rodo, kad šv. M-ris vadovaujasi ne švieti
mo reikalais, bet savo partiniais reikalais.

Buvęs kun. Vilimo ir p. Bistro kolega Ro
kiškio gimnazijos mokytojas p. Žilevičius taipogi 
atleistas už straipsnį, tilpusį “L. ž.” Reiškia — 
mokytojas, jei ‘mato, kas yra žalinga Lietuvos 
valstybei, neturi teisės parašyti į laikraštį ir per 
spėti Vyriausybę nuo 'blogų pasekmių.

Labai daug imigrantų, norinčių vykti į Su
vienytas Valstybes, bet priežastimi naujos imi
gracijos kvotos suvaržymų, dabar nori keliauti 
į Kanadą. Kanada pageidauja žemdirbiškų apgy
ventoji], ir toki imigrantai privalo turėti, kuo
met atvažiuoja, kiek nors pinigų (suma mainosi 
sulyg aplinkybių). Tas yra todėl, kad asmenys, 
kurie atvykstą į Kanadą, turėtų užtektinai pinigų 
patys save užsilaikyti, jeigu greitu laiku nepasi
sektų rąsti darbo. Tas irgi apsaugoja Kanadą nuo 
perdaug darbininkė, — nes turime atsiminti, kad 
Kanada neturį tokių pramonių, kokias turi Su
vienytos Valstybės. Pranešama, kad dabartiniu 
laiku yra sunku imigrantams ten rasti užsiėmimo 
pramonėse. Kanadoj dabar randasi daug Europie
čių, kurie ketino vykti Į Suvienytas Valstybes, 
bet kadangi yra daug sunkiau imigrantui gauti 
reikalingą Amerikos valdžios imigracijos vizą 
Kanadoj, negu savo šalyje, jie vis ten skursta*.

Kanada turi daug mažesnę imigraciją negu 
Suvienytos Valstybės. Beveik septynias-dešimtas 
nuošimtis visų imigrantų atvykstančių į Kanadą 
yra iš Didžiosios Britanijos ir Airijos. Nuo imi
grantų, kurie yra piliečiai arba pavaldiniai kitų 
Europos šaiių, apart Anglijos, reikalaujama pas- 
portai įvažiuoti į Kanadą, ir tie pasportai priva
lo turėti vizą, gautą iš Kanados Imigracijos val
dininko Europoje.

Kanados imigracijos įstatymas uždraudžia 
kai-kurių klasių įvažiavimą į Kanadą, kaip ir Su
vienytų Valstybių įstatymas draudžia. Kanada 
neįleidžia džiova arba kitų užkrečiamų ligų ser
gančius, apsileidėlius, prasikaltėlius, girtuoklius 
ir tuos, kurie gali tapti visuomeniška sunkenybe, 
kaip ir virš 15 metų amžiaus imigrantus nega
linčius skaityti, neregius ir visus kitus su fiziš
kais trūkumais.

Daugelis Amerikos piliečių, ketinančių apsi
vesti su ‘ateivėmis, kurios gyvena svetimose ša
lyse, norėjo parsitraukti savo sužieduotines į Ka
nadą, ten patys asmeniškai nuvykti ir apsives
ti. Po apsivedimo Amerikos piliečiai galėtų leng
vai parsitraukti savo žmonas Į Suvienytas Val
stybes, kaipo nekvotinius ateivius, bet šiuom atsi 
tikimu turime tą atsiminti, kad tokios sužiedoti- 
nės gali būti neįleistos į Kanadą, ir yra daugelis 
atsitikimų, kur Amerikos piliečių sužįedotinės 
nebuvo įleistos; kuomet dasiekė. Kanados uostusy

— F. L. L S.

o o o
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KAD GALĖČIAU...
Pradžios mokytojams draudžia savivald. dirbti.

Viską viršija išleistas M-rio Bistro aplink
raštis šio turinio: — “švietimo Ministerija prašo 
inspektorius pranešti pradžios mokyklų moky
tojams, kad jie darbo valandomis negali dalyvau
ti savivaldybių posėdžiuose ir kituose.”

Jei šv. M-ja nusiskundžia, kad švietimo ko
misijose nėra žmonių, nusimanančių švietimo rei
kaluose, tai kaip tik tokio aplinkraščio nereikėjo 
išleisti, šv. Ministeris turėtų džiaugtis, kad žmo
nės pasitiki mokytojais ir renka į savivaldybes, 
bet nedrausti jiems dirbti naudingo darbo.

švietimo M-ris atėmė iš pradžios mokytojų 
jų pamatines teises ir sulygino juos su krimina
listais, bepročiais ii- panašiais, kurie einant sa
vivaldybių įst. 4 par. neturi teisės būti renkamais 
ir dalyvauti rinkimuose. Bet kuo remiantis šv. 
Min. Bistras visa tai daro? Įstatymo nėra. Tai 
dekretas, kuriuo mokytojams susiaurintos pama-

rybą SLA, o tautininkai (sanda-! tinės kiekvieno piliečio teisės, tai pavertimas mo- 
riečiai) dar neturėjo progos a-'kytojų beteisiais vergais. Jūs steigiate jėzuitų 
pie tai pamąstyti.” ... ...................................... .

Tautininkai-sandariečiai netik 
turėjo progos, bet ir pamąstė: 
dabartinė Pildomoji Taryba kai 
gera dabar, tai bus gera amži
nai.kol sveikata 'laikys. Ji išauk 

Įėjo SLA. į miliono dolarių or
ganizaciją, ko nebūtų padarę 
nei naujieniečiai.nei bolševikai.

Kad galėčiau prie saulutės
Tik pakilti nors kada, 
Aš tikrai iš jos, motutės, 
Išprašyčiau ko tada.

Ar prašyčiau iš jos laimės, 
Tiktai vienas del savęs, 
O tie broliai pilni baimės, 
Tegul grimzdą į gelmes?

Ne! Prašyčiau, kad žmonija,
Vargo tarnas, šit šiandien, 
Nusikračius jos vergiją, 
Tart galėtų jam “sudie!”...

Kad lygybės, meilės jausmą
Ji mums duotų amžinai
Ir panaikintų tą skausmą, 
Kuris virkdo amžinai...

Panevėžis. — Kazys Kumpauskas
o-------------- o-------------- o

BAŽNYTINĖ REVOLIUCIJA MEKSIKOJE
Amerikos laikraščiai pilni žinių apie mūsų kaimyn- 

koje‘ Meksikoje prasidėjusią bažnytinę revoliuciją. 
Trumpai suglaudus dalyko esmė yra šitokį. Meksikos 
respublikoje nemaža dalis katalikų kunigų atsiskyrė 
nuo Romos papos valdžios ir Įsteigė taip vadinamą: 
Meksikos Tautos Katalikų Bažnyčią, šioje bažnyčioje 
liturgijoje išmesta lotynų kalba ir Įvesta nieksikonų 
kalba mišioms ir kitoms apeigoms; Romos vyskupų visai 
nepripažįstama; dvasiškiams leidžiama vesti ir mote
rims dvasiškiais būti; bažnytiniai turtai — žemė, trobe
siai, bažnyčios, etc. — atimama iš po Romos kurijos, ir 
pavedama Meksikos valstybei, kai]) to ir nauja šio kraš
to konstitucija reikalauja. Ir taip tolinus.

Naujosios tautinės bažnyčios vadai užėmė Meksi
kos sostinėje vieną stambią katalikų bažnyčią, vadinamą 
“Soledad”, kurioje pradėjo praktikuoti savo naują tikė
jimą. Suprantama, kad del šito sujudo Romos atstovai. 
Meksikos arcivyskūpas Mora del Rio paskelbė perspėji-

tas 
žmogus, kuris stato tokį klausi
mą prieš mane.”

Klerikalų kunigas gi atsaky
tų tokiame atvejy:

“žmogau, bijokis Dievo: tu 
pragaran eisi už statymą tokio 
klausimo.”

O klausėjas, kaip iš vieno, 
taip iš kito jokio protingo at
sakymo nesulaukia, štai kodėl 
mes sakome, kad klerikalai 
komunistai taktikoje ir proto 
dėjime niekuo nesiskiria.

—o—
Paprastieji darbai.

žydų istoriją pasakoja, kad

ir 
su

i mokyklas, gabenate iš užsienio pilkąsias seseris 
— vienuoles, bet lietuviams mokytojams atima
te teises, juos persekiojate. Apskričių seimeliai 
susirenka per 2-3 mėnesius ir mokyklos darbas 
nei kiek nenukentėtų, bet kaip tik apskrities ta
ryba, mokytojų skatinama, geriau mokyklų ūkį 
tvarkytų. Be to — yra atsarginiai mokytojai, ku
rie galėtų mokytojus — savivaldybininkus atleis
ti. Mokytojų dalyvavimas savivaldybėse yra rei
kalingas ir naudingas dalykas.

Vilnius. Bolševiku pasieny 
Vilniaus krašte santykiai nuo
lat aštrėja, ypatingai Vilniaus 
srity beveik kasdien yra susi
rėmimu su bolševiku sargyba.

Krekenavos valsčius jau antri 
metai nemoka nei mokykloms, 
nei sargams jokių atlyginimo 
mokesnių. Sako, pinigų neturi. 
Mat “krikščioniškas” seimas ne
duoda savivaldybėms lėšų.

ma pusiau iškeikimą (pilno iškeikimo vienok pabijojo iš
leisti) Meksikos tautinei bažnyčiai.

Amerikonai įdomiai seka šią savotinę revoliuciją, ir 
stebisi, kad ji iškilo Meksikoje, kuri per amžius buvo ka
talikiškų bažnyčių ir vienuolynų šalis.

Išvada.

Visą augšeiau išdėstytą turint galvoje jokiu 
būdu negalima pritarti vedamajai p. Bistro švie
timo srity politikai ir todėl už 1924 m. šv. M-jos 
išlaidu sąmatą negalima balsuoti, švietimo Mi
nisteris p. Bistras, kaip pedagogas ir vyriausias 
mokytojas, turėtų duoti pavyzdį jaunesniems 
mokytojams, bet mes matome, kad p. Bistras 
švietimo Ministeriją pavertė “donosų” biuru, jis 
priešingas liaudies iniciatyvai, jo dėka mokytojai 
yra persekiojami, bet netikę kunigai — mokyto
jai proteguojami, stiprinamos klerikalinės mo
kyklos, bet slopinamos laisvos mokyklos, visose 
kitose srityse jaučiama nelygybė prieš tokią po
litiką mes protestuojame ir sakome, kad už švie
są. liaudies savarankumą kovojame ir kovosime 
ir tą kovą laimėsime... — Liet, žinios.

JAUNIKAIČIO SVAJONĖ
■ i i

Aš šią naktį, per naktelę, 
Dar miegelio nemiegojau;
Apie mylimą mergelę
Visą laiką vis galvojau

Dirbsiu, dirbsiu, nesustosiu, 
Pastatysiu gražią gryčią;
Ją gražiai numalevosiu — 
Bus gražesnė už bažnyčią.

Pasodinsiu žalių rūtų
Prie pat lango aš iš oro;
O kad dar gražiau man būtų, 
Aš aptversiu gražią tvorą.

Vidsiu, virsiu, gardų alų,.
Ir svečių, svečių sukviesiu;
Pristatysiu daugel stalų
Ir baltai, baltai užtiesiu.

Svečiai šoka, šoka ūžia, 
Valgo, geria — ką tik pori, 
O aš mylimą mergužę 
Vesiu, vesiu pas altorių.

— A. Gudelis»it
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo nagi,

XII.
Vasario 16 diena. — Septynis 

sykius mūsų ašarų pakalnė ap
sisuko apie saulę padariusi sa
vo metinę kelionę, septintas sy
kis atėjo 16 diena Vasario nuo 
to laiko, kai lietuviai pasijuto 
galį apšaukti save nepriklauso
mais. Pamažu mes pripratome 
prie tos dienos, ji įėjo į mūsų 
tradicijas ir gal už tai mes ir 
nebejaučiame svarbumo tos die
nos, 
nas 
nos 
liais
žtame tik per “privalomą įsaky
mą.”

Pirmutinė per septyneris me
tus vasario 16 diena pasitaikė 
toki šilta, kuomet saulutė per 
visas tas dienas išrodė visai ant 
pavasario. Sniego nei padujų, 
sausa. Nemunas, banguoja, le
do nesulaikomas neša savo vil
nis į vakarus. Nors tikrenybėj 
Lietuvoje pats vidužiemis, bet 
išrodo lyg kad kur Vidurinėje

tuom labiau, kad kiekvie-i 
esame užsiėmę savais die- 
reikalais, skubinamės šuo- 
j ateitį, o į praeitį atsigrį-

Europoje, nes medžiai leidžia 
savo pumpurėlius ir ruošiasi 
sprogti, o ir žolelė atokaitoje 
žaliuoja, žodžiu, žiema Lietuvo
je pasitaikė, kokių retai tepasi
taiko. Gamta atgręžė į mus sa
vo veidą, o kam tai nugręžė už
pakalį...

Bet už tai mūsų vidujinis gy 
venimas, žmonių gyvenimas, iš
rodo šįmet daug pilkesnis. Jei
gu gamtos veidas šypsosi, tai 
žmonių veidas išrodo paniuru
siu, lyg graužiamu kokių tai rū 
pesnių. Kaip tyčiomis išvaka
rėse sukaktuvių apšaukimo mū
sų nepriklausomybės įvyko čie- 
la eilė saužūdysčių, nužudymų, 
plėšimų... Lyg kad primenama 
mums, jog nors politiniai mes ir 
likome nepriklausomi, bet poli
tinės vergovės laikų išrūgos dar 
vis tebeatsirūgsta į mūsų dva
sią, negalime nuo jų atsikraty
ti.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr.- Ignotas Slankus
1210 S. Broad St.. Philadelphia, Pa

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VAI JI ND AS: 

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

Nedaliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

A.
P.
P.

mi.
M.
M.

Štai porą dienų prieš Vasario 
16 d. tūlas valstybės vyras pra
sigeria, prasilošia, taip sakant 
“iki pančiakų” ir daugiau nieko 
neranda geresnio padaryt, kaip 
eit ir pult į Nemuną. Bet čia 
šaltas vanduo momentui atšaldo 
įkaitintą jo sąmonę ir jis pra
deda šaukt: “Zosia, ratuj.” Su
bėga Zosės, Jonai ir kitoki ir 
tam kartui ištraukia jį. čia tik 
nepaspėja tą "nelaimingą” nuga 
bent išpompavimui, kaip ateina 
šūvio garsas: nusišovė 20 me
tų skerdyklos darbininkas Bene-
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I Gamtos ir Kaimo Vaizdai o
D

Fotografijos Maria m polis Gimnazijos prof. Tono

Rotograviuros būdu spausdintos
Setas 50 centų su persiuntimu ir susideda iš šių vaizdų:

1. Ankstyvas Pa vasaris Suvalkijoj.
2. Upelis Suvalkų apskrity.
3. Šešupė ties Mariampole, Carcinkai
4. Skalbėja suvalkietė.
5. Suvalkiečiai kerta rugius
6. Rugių gubos Suvalkų laukuose.
7. Kelelis per mišką.
8. Ruduo Lietuvoje.
9. Žąsys ūkininko kieme.

10. Apsnigta ūkininko trioba.

o
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tas, panaudodamas duotą jam- 
“revolverį,” kurį jis naudoda
vęs gyvulių kaktas daužyti ap- 
svaiginimui, pirm negu juos pa
pjaudavo. Priežastis
išsigandęs pasekmių, kurių ne
vienas yra gavęs t. v. Klaipėdos 
gatvėje nakties vėjų beieškoda
mas. Vieną bėdą kita veja — 
tuo pat laiku policininkas ant 
“posto” stovėdamas prašauna 
vaiką, .kurs išdrįso tvarkos ir 
tylos dabotoją mažais akmenu
kais svaidyt. Policistas, pagą
sdindamas, šovęs į dangų; bet 
pas mus dangus tikrai katali
kiškas ir kulkų nepriima, bet 
siunčKi jas atgal į žemę, patai
kindamas į griešnų žmonių šir
dis ar kojas, šiuo sykiu pataikė 
į vaiko širdį. Vaikas, sako, bu
vęs lenkas, lenkų gimnazijos mo 
kinys, tai taip jam ir reikėjo... 
Nedėldienis, 15 Vasario, gyveni
mo “aukas” Kaunas laidoja, ant 
širdies lieka koks tai nemalo
nus šlykštumas ir jam prava- 
ryt, Kauno publika surengia va 
kare Tidmanso salėje šokius, 
tuom labinus, kad ryt Vasario 
16 diena, šventė, tai šokti ga
lima drąsiai. Bet kadangi Kau
no publika be priežiūros nieko 
negali veikt — jai pristato pri
žiūrėtoją policistą Suopį. Apie 
vidurnaktį tvarkos dabotojų at
eina patikrinti vyresnysis poli
cistas Končius ir randa “tvar
kytoją” Suopį gerokai nusilesu- 
sį. Pareikalauja atiduot ginklą, 
bet Suopis, ištraukęs ginklą vie
toj jį atiduot vyresniajam, iš
šauna 4-syk ir padeda ant vie
tos vyresnįjį policistą Končių. 
Dar koks tai karininkas puola 
nuginkluot įsikarščiavusį “tvar
kos” dabotoją, bet šis ir šiam 
suvaro porą kulkų, tuom pat su 
žeisdamas į pat minkštąją vie
tą vieną iš dailiosios lyties as
menų, ir pats pasileidžia bėgti.

(Salėje kįla panika. Ginklus tu- 
'.rintieji šoko vytis užmušik^ 
kuris, gavęs 7 kulkas, krinta ir 
tampa “sugautas.” Vasario 18 
d. buvo laidotuvės užmuštojo 
policisto Končiaus. Laidotuvės 
iškilmingos, su muzika ir paro
da. Ant kapo prakalbos, kur 
daug-daug gražių žodžių pasa
kyta. 4<ai kam net ašaras ištrau 
kė... Laidotuvės įvyko Apie 12 
vai., o apie 2 valandą tą pat 
dieną, netoli prezidento rūmų 
pašautas mirtinai kitas policis
tas, bandęs sulaikyti jau senai 
sekamus 4 plėšikus. Taigi čia 
dar nespėta viens užkasti, kaip 
atsirado kandidatas tos pat rū
šies parodai, nes laike tarny
bos nukentėjo. Tuom pat lai- mas apie Vasario 16 dieną ne-
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du TALPINAMA BINIOB M AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUI, BALIUI, PRAKALBAI IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

ku gauta žinia, jog užmušikas 
policistas šuopiš, gavęs 7 kul
kas, ligoninėje pasimirė. Dabar 
Kauno publika laužo sau gal
vas išrišimui klausimo: ar Suo
pį laidos su paroda ir ar bus to
kios graudingos prakalbos. Juk 
•ir jis žuvo nešdamas tarnybą...

Tai tokios išvakarės ir pava
karės buvo šių metų Vasario 
16 dienos. Jaučiasi kokios tai 
padrumzlės širdyje. Ir tokios 
parodos* buvo vakarykščiai ii 
tuojaus po Vasario 16 d. žmo 
nes kalba, kad tai esąs istorijos 
kerštas,kam esą panaikinta pa
roda Vasario 16 dieną... Ant 
kiek tos kalbos turi pamato — 
aš nesiimu spręst.

Taigi gyvenimo reiškiniai šių 
metų Vasario 16 d. visai prie
šingi gamtos reiškiniams. Man, 
asmenini, net naktis prieš Va
sario 16 buvo nerami, nes visą 
naktį sapnavau, jog pasivėlinau 
į darbą. Ryte pabudęs, prieš 
save išvydau rūstų ir susirau
kusį savo dailiosios, ar kaip 
žmonės sako, — antrosios pu
sės — veidą. Greit šokau iš lo
vos, manydamas, jog ir ištikrų- 
jų manęs sapnas neapgavo ir 
aš pasivėlinau į darbą. Bet ma
no apsirikta: juk šiandien šven
tė! O veidas susiraukęs mano 

i “dailiosios pusės” visai iš kitos 
■ priežasties. Mat, prezidento pa
sirašytas ir šiandien įsigalioja 
mūsų seimo priimtas “švenčių 
įstatymas,” draudžiantis atida
ryti visokias krautuves šven
tadieniais. Ir mano “dailioji pu
sė” demonstratyviai pareiškė 
man, jog valgyti neturinti ko 
duot, nes krautuvininkai tyčia 
nepranešė apie gautą jiems į- 
sakymą, ir ji išvakaro nieko 
valgomo nepasirūpinusi. Sako, 
eisime klausyt nepriklausomy
bės mišių visai tuščiu pilvu!

Perspektyva visai nemaloni! 
3et likimas nepermaldaujamas! 
Vakare ties karo muzėjum, kur 
5 valandose Lietuvos invalydas 
pradėjo skambinti Laisvės Var
pu (rodos, amerikiečių nupirk
tu), apreikšdamas pradžią ce
remonijų pagerbimo žuvusių už
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Namo įsigijimo darbuotė

Vietos šv. Vincento Dr-ja dar 
tik pora mėnesių kaip pradėjo 
darbuotis įsigyti nuosavą liau
dies namą su tinkama svetaine, 
bet jau tam tikslui buvo laiko
ma keletas susirinkimų ir iš
rinkta komisija, pasiteirauti, 
kaip galima tinkamai kur nupir 
kti lotus. Į trumpą laiką ko
misijai sužinojus, kaip kur ga
lima prieinamai nupirkti lotus, 
mšaukta ekstra susirinkimas 
Kovo 1 d. Komisija paaiškino, 
kad suradus lotus tinkamoj vie
toj ir prieinamai, ir maždaug 
sudarius planus, kaip galima 
namas su svetaine įsigyti. Su
sirinkimo vedėjas P. Bogačiū- 
nas užklausė, ar visi sutinka su 
komisijos raportu ir prisideda 
prie įsigijimo namo. Tuoj pasi
pylė narių balsai: vieni po $25, 
kiti po $50, kiti po $100; tuoj 
ant vietos sudėta kapitalo apie 
$G,000. Pasirodė, kad ant grei
tųjų vientik dr-jos nariai suke
lia kapitalo apie $20,000. Dr-ja 
ima už $300 šėrų ir dar duoda 
paskolą ant namo $6,000.

Prie 
galima 
gijoms 
šėras
ar draugijai apribota iki $300 
galima pirkti šėrų.

Taipgi nutarta, kad lenkber- 
lių ir Maskvos agentų nebus į- 
sileidžiama į šią Namo įstaigą, 
nes bus namas vykdomas tikrai 
int tautiškų pamatų.

Tolinus veikimas bus pranešta 
visuomenei. Komitetas jau įga
liotas nupirkti lotus del namo, 
ir tuom sykiu bus pilnai sutai
syta planas. Korespondentas

Seka antroji 'dalis kalbos, — 
“Vodevilius, kurį laisvamaniai 
sukūrė laike teismo kunigo Gar 
maus prieš Slinkį.”

Apie minėtų ypatų teismą kai 
bėjo veik valandą laiko, nuro
dydamas ant kiek laisvamaniai 
“neteisingi ir neprotingi.” Sako, 
neradosi nė vienas, kuris bū
tų sumaningai apsiėjęs teisėjo 
akyse, kaip tai: Bagočius, Ci- 
dabras, Navickienė, Mikelsonas 
ir (langiaus; jie visi buvę pa
gauti bemeluojant. Prie to nu
sistebėjo du kart iš to, pirma,
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VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N
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Iš Lietuvos

NAUJI TEATRALIŠKI VEIKALAI

šio namo Bendrovės bus 
prisidėti kitoms drau- 
ir pavienėms ypatoms. 

nustatytas $25. Ypatai

antraip: atsilankė keletas sve
čių, tarpe kurių ir apie desėt- 
kas moterių. Kadangi ši vaka
rienė buvo pirmas bandymas 
Pittstono lietuvių gyvenime, ir 
įvyko po dviejų mėnesių angle- 
kasių streiko, tai didelių pasek
mių tikėtis nebuvo galima. Bet 
visgi, apmokėjus išlaidas, gry
no pelno kliubui atliko $28. Rei
kia tarti ačiū “Vienybės” admi
nistracijai už prisiuntimą vel
tui 50 egz. “Vienybės”. Jie visi 
tapo išparduoti ir surinkta $2.50 
į kliubo iždą.

kad išgyvenę kelioliką metų A-i Antrą vakarienę kliubas ren- 
----------------------------- igja tuQjaus po Velykų, su pla- 

tum programų. Reikia dar pa
minėti užmiršti dalykai. Va
sario mėnesio susirinkime likosi 
išrinktas korespondentas, kad 
parašytų į laikraščius apie kliu
bo darbuotę. Korespondentas pa 
sižadėjo parašyti apie visus kliu 
bo gerus darbus lietuvių nau
dai. Pereitoje “Vienybės” žinio
je per klaidą tapo apleista dvie
jų viršininkų, iždo prižiūrėto
jų vardai: beje, pp. Stasio Gru
žo ir Stasio Slavinsko. Reikalas 
yra taipgi paminėti vardus dvie 
jų stropių kliubo organizatorių, 
J. Marcinkevičiaus ir J. Kavec- 
ko, kurie kiekvieną susirinkimą 
įrašo po tuziną narių.

Prie užbaigos reikia paminėti, 
apie patikusią nelaimę vieną 
darbštų kliubo narį, p. V. Pet
kevičių. 26 d. Vasario patiko 
mirtis p. Petkevičiaus dukte
rį Aldoną, sulaukusią vos 17 
metų. Priežastis mirties — o-

aš daugiau nieko nejaučiau, tik 
pilvo nepaprastą urzgimą, kurs 
visoms jėgoms stengėsi pripa- 
rodyti mano storžieviškumą, jog 
tokioje garbingoje šventėje aš 
nedaviau jam reikalingos dozos 
jo tokiam materialistiniam ir 
prozaiškam užganėdinimui. Mat, 
pilvas ir atliks pilvu...

Nerūgokite, amerikiečiai lie
tuviai skaitytojai, kad rašyda

BALTIMORE, MD..
Bostono advokato Petro Dauž- 

vardžio “prakalbos”

Lietuvon

Vasario 25 d. t. y. Pelenų die
nos vakare buvo prakalbos su
rengtos Lietuvių Darbininkų S- 
gos 30-tos kuopos, parapijos sa
lėje. Žmonių gal būt buvo apie 
keletas; kita visa publika susi
dėjo iš moterėlių. Mat jos tik 
po pasibarstymui pelenais su
sirinko i salę. Pil. čiaplinskas

merikoj nemoka anglų kalbos, 
ir negalėję išversti “liurbį” ir 
“davatką.” Sako: išvertę davat
ka — aklai prisirišus prie ti
kybos (mes Jaukėme kaip jis 
supranta išversti “davatką,” 
kuomet taip “moka” anglų kal
bą ir nesulaukėme). P. Daužvar 
dis dar sakė, kad katalikai ne
skaitytų laisvamanių laikraščių, 
todėl, kad jų redaktoriai “nešva 
rūs” ir toji spauda tokia; prie 
to — melaginga, ir taip toliaus. 

žmonės, kurie ten klausėsi 
apie Bostono inteligentus taip 
silpnus, jie ir tiki jo pasakos; 
bet aš, kaipo gerai pažįstąs Ba- 
gočių, Sidabrą ir Navickienę, 
tai sau pamislinau: “tai kad 
čia jie būtų, tai tau užraugtų 
ragaišį.”

Vistiek, kaip mes nežiūrėtum 
patys į save, bet ir šitoks savų
jų išniekinimas nėra logiškas. 
O ypatingai advokatui tokius 
nonsensus pasakoti yra drovėsio 
spinduliu. Jam taip bekalbant 'peracija ant appendicitis, 
viena moteris, nežinau ar tai iš 
jo kalbos, ar iš ko kito, šnybž- 
doka... prirėmė! Aš maniau, 
kad Bostone didžiumoje žmo
nės daugiau apsišvietę, negu 
Baltimorėj, bet apsivyliau. žo
džiu sakant, sarmata ir girdė
ti tokią nesąmoningą kalbą.
Mums reikia žmonių, kurie 
rištu krūvon, o ne ardytu 
sų tautos grupeles. Todėl 
toliaus tokie kalbėtojai lai į 
sų koloniją nevažiuoja, 
kartais gal atsitikti taip, kaip 
atsitiko anais metais Molkui.

Korespondentas.

SPOKANE, WASH.

Dar apie šio krašto lietuvius

mus 
mū- 
ant 
mū- 
nes

OE3OE

. o
D 

OESOD

— — 7 5c

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Troda Klesa | Kaunu 

$203.00 Ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

Naujas S. V. į<datyinns pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
nkui be kliūčių grp.ti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, 
MAJESTIC, 
OLYMPIC. 
BURGH, etc. siūlo greitų 
Cherbourg. Southampton.
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3 čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar Šešiems žmonėms. Pa 
tognmni, puikus maistas ir manda
gumu.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line 

No 1 Broadway, New York

didilnntiins
LAPLAND.

kaip 
pamulv, I 
PITTS ’ 

kelionę j 
Antwerp

parašiau nieko imponuojančio ar 
jums džiuginančio. Atsiminkite, 
kad visas linksmybes gaunate!buvo vakaro vedėju, kuris per- 
už pinigus,, o aš jūsų neapmo
kamas korespondentas; tad ra
šau ne del jūsų įgeidžių užganė, 
dinimo. Rašiau,, kaip mano ma
terialistinė sąmonė tą dieną ir 
tos dienos išvakares ir povaka
res jautė. Imponuojančio ir gra 
žaus jūs galėsite įsiskaityti iš 
“kazionų” apmokėtų korespon
dentų ir laikraščių...

Vėliaus nusistebėjo iš laisva
manių, kurie ramu laiku pešasi 
kaip pagedę. Sako, Bostone 
“Darbininkas” yra tarpe “Ke
leivio” ir "Sandaros” tai anie 
per langus r.psispjaudytų, kad 
ne mes. Vėliaus laikraščiai tarp 
savęs pjaująsis, kaip tai: “Vie
nybė,” “Naujienos,” “Keleivis’; 
rodos jie vieni kitiems didžiau
si priešai
užkabink, tai pameta tuos savo trioku, bet su amerikonu 
barnius ir kimba visu smarku
mu ant kunigų. Paskui nurezgė 
kvailą pasakėlę, kad negalima 
atskirti laisvamanio nuo velnio, 
būk kadaisia jiems galvas ap-l 
YVIQ1T1O TZniiJpn VolKn *

30c

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-
tu i i r 2 ... . . ......... — —... . ..in—

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.-------

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

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

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

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------------------------------------------------•r’^c

11. Šykštuolis. Garsaus franco Moliere’o 5 veiksmų kome
dija, atvaizdinanti šykštuolį žmogų. Vaidina 11 vyrų ir 
trvs moterys •— —— —- —• —- —— —— ——- —• 60c

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

PIRMAM I4F.TUVY1
Chlropraktlka* Gydytoju

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Valandos nuo 4 iki 8 v»l. vnk. 

NedMioma ir iventtdieoiaia:
Nuo 10 ▼. ryto iki 1 t. po piet.

.'statė adv. P. Daužvardj kalbėti.
■ Prakalba buvo perdalinta j dvi 
. dali, — pirma apie darbininkų
■ sąjungos siekį, o antra apie ku-
■ nigą Garmų ir pil. šliakį.

Pirmoj daly savo kalbos aiš- 
. kino naudingumą Darbininkų 
i Koperatyvės Sąjungos, kurios
■ tikslas atsiekti pagerinimo bū

vio be ipageSbos raudonosios 
armijos.

Jis bandė išaiškinti skirtumą 
Korporacijos ir Kooperacijos; 
bet nepasakė, kaip toji sąjunga 
turėtų naudotis Kooperacijos į- 
statais. Vien tik ragino spies
tis į minėtą sąjungą ir skaityti 
sąjungos organą “Darbininką.” 
(Kuriam kaip matyti ir organi
zuojama toji didžiulė grupė, t. 
y. kad palaikius laikraštis). Jis 
sako: per šį vajų manoma pri
rašyti prie sąjungos 5,000 narių. 
Sako, — komunistai-bolševikai 
turi tikslą nugriaut pasaulio bū
da vones ir visą tą, kas šiandien 
yni žmonių turtas, o potam ga
lės “kraują lakti,” gi męs turi
me geresnį tikslą (reiškia, laik
raštį palaikyti). Paakėjęs komu 
nistus ir bolševikus pertraukė 
savo kalbą, pasakydamas, kad 
kapitalizmas nors ir negeras, 
bet palyginus prie bolševikų, tai 
geresnis kapitalizmas, negu bol 
ševizmas.

Pertraukoj vedėjas vakaro pa 
prašė publikos sumesti ant žibu
rių, ką ir sumetė rodos $10. Ki- buvo nutarta vakarienę duoti 
ti rašinėjo narius.

“Vienybės” 10 nr. rašo čia 
gyvenantis lietuvis nevisai tei
sybę kaslink Spokane lietuvių. 
Rašo, kad yra 150 .pavienių arba 
nevedusių lietuvių. Teisybė yra 
apie 12 pavienių, bet ir tų gal 
2 arba 3 yra lietuviai Spokane; 
nes mieste nėra lietuvių dir
bančių; beveik visi dirba miš
kuose ir kasyklose; tik į Spo
kane parvažiuoja kelis syk į 
metus pasilinksmint. Tad Spo
kane lietuvių kaip ir nėra. ■

O kaslink dviejų lietuvaičių 
apsivedusių su austriokais, tai 
ir nevisai tiesa. Mat korespon
dentui gaila, kad ne su lietuviu 
apsivedė ir turi gyvent ant ūkės 
laukuose, o ne mieste; o antra

ale tu jų katrą esą lietuvaitė apsivedė ne su aus- 
nes 

jau jo tėvų tėvai buvo anglai 
iš Anglijos, taipgi gyvena labai 
gerai, nes nevienas lietuvis tiek 
neuždirba.

O kaslink Spokane, tai mies- 
mainė. Keista kalba žmogaus,1 tas gana didelis, užima 25,120 
kuris kalba apie laisvę ir jąja'akrų žemės, žmonijos, pagal 
džiaugiasi, o sykiu laisvų žmo- paskutinį miesto suskaitymą, 
nių neapkenčia. Taigi tokio žmo'yra 115,000; yra 14 bankų, 34 
gaus prakalbą čion nors ap-(tiltai, 148 bažnyčios; miesto 
čiupai išdedu, kad kur jis lan-( mokyklų 38, privačių 11. Spo- 
kysis, žinotų žmonės kaip jį 
sitikti. O taipgi, ar verta jo 
bos klausytis?

Patartina tam žmogeliui 
simokyti nors siūles prosinant, 
kaip kalbėti nuvykus į svetimą 
miestą. Gerinus tylėtų, negu kai 
bėrų. Gaila, kad aš nežinojau, 
jog jis taip kalbės, tai būčia žo- 

į žodį išdėjęs. Ką žmogelis 
nuraudęs ir net išbalęs. 

Ant. K arelaitis.

pa- kane daug žmonių yra be dar
kai bo; darbai visur apsistojo ir 

(gal bus taip iki pavasariui.
P. Skripka..pa

is

dis 
būt

PITTSTON, PA.

Lietuviu Piliečių Vakarienė

Vasario 23 d. Lietuvių pilie
čių kliubas turėjo vakarienę. 
Nors mėnesiniam susirinkime

tik kliubo nariams, bet atsitiko

MOLLANnI W AMERICA UNE
Tiesus-trumpas keliu per Rotter

dam į ir ii visų dalių

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
Jmonfft sutvarko vigas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivy tvarkraitts pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaeiją dalei 
rąžyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 Bute Street New Yerir„

3



I

VIENYBE KOVG (MARCH) 10 D.. 1925

munistų;’’ jisai tą žmogžudybę, vaikščioja aplink teismo rūmus 
atlikęs su tam tikromis apei- jy šūkaudami meldžiasi už jį. 
gomis 
bais, ir miegančius vaikučius 
užmušęs. Fotam uždėjus prie 
jų lavonukų šventą žvakelę, ir 
negalėdamas iš gailesčio į juos 

.žiūrėti, išėjęs į laukus; žvakutė
(IĮ piie naujų iiligJiią >ekuĮ apVjrto, uždegė rūbelius ir pas
kui imu, prie naujų Rusijos .’<y- |iUj vjs.Į stubele liepsnos supleš- 
venimo keistenybių ir net prie k-in 
žiaurių krimįnąlizmų.

Rusijos liaudis, komunistų 
įania, pastaruoju laiku gimdo 
ligines sektas vieną po kitos, 
įvairiausiais ir pasakiškais įsi
tikinimais; tūlos tų sektų atsi
gaivina savo tikėjimus nuo sek
tų dar buvusių prieš revoliuci
ją, kitos naujus obalsius išsi
galvoja. Taip va nesenai atsi
gaivino sekta Maleiancų, kurie 
jau buvo manoma esą išnykę. 
Jie atsigaivino Ukrainoje ir tar
pe kaimiečių vis daugiau pase
kėjų įgįja. Keletas desėtkų me
tų atgal ši sekta įsikūrė va
dovaujama tūlo tamsaus fanati
ko kaimiečio, vadinamo “Male
vanny.” Jisai buvo skelbęs atei
nančią pasaulio pabaigą; savo 
laiku tamsūs kaimiečiai ištiso
mis apskritimis prie Malevanno 
prišlijo ir buvo išsipardavę vi- 

turtus, laukdami pasaulio 
Bet užuot pasaulio galo 

įsė
di e- 
Ka-

Naujos Religijos Sektos Rusijoje
’ z Rašo Liberalas apsivilkęs baltais rū-

Rusija visuomet buvo šalis Rusijos Sovietų persekiojimas 
naujų religinių sektų, kurias1 stačiatikių tikybos ir varu bru
kąs metas iškildavo su keisčiau ' kimas j žmones savo komunisti- 
siais ūbaisiais ir taip greitai Įnės sektos, privedė Rusijos liau 
pranykdavo, kaip atsirasdavo. BOu„;
nes dažniausiai carų valdžia jas 

•Išnaikindavo, kaipo kenksmin
gas stačiatikybei.

Nt sumažėjo religinių sektų 
derlius ir po Sovietų viešpata
vimu, nors komunistai aštriai vi 
šokią religiją persekioja ir nori 
ją su šaknimis išrauti, tik savą 
įskiepyti, šitos komunistų pa
stangos pasilieka bergždžios, ka 
dangi pati komunistų sriove 
yra niekas kitas, kaip savotinė 
religinė sekta.

šiomis dienomis žitomire (U- 
krainoje) iškilo savotinės rūšies j 
kriminale byla, kuri dar ryškiau 
išplėtojo buitį religiškų sektų 
Sovietijoje. šitoje byloje ant ( 
kaltininkų suolo pasodinta kai
mietis CimbaHuk, kuris kaltina
mas nužudyme savo ketverto 
vaikučių — turinčių amžiaus, 5, 
7, 9 ir 15 metų — su religiniu 
tikslu, kad jie išaugę nepaliktų 
komunistais.

J Nežinia, kaip ši byla užsi
baigs. Bet ji aiškiai liudija, kaip

NORTH GERMAN

SUGRĄZTINES LAI VKORTĖS
NUPIGINTA KAINA

1 LIETUVA
PER BREMENA

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

arba pus vietos agentus

FUBLSS 
USDHUI-

Apsaugok Sveiksti

SANYKITJŽ
PrųflUktM vyrams, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35e. 
(Tarba (4’») $1.

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

92 Beekman St.
New York.

Prašyk aprašymų

Tojcie tai dalykai dedasi Ru
sijoje dabar, kaip dėjosi ir prie 

jovarų valdžios. Nes sąlygos nei- 
kiek nepersikeitė: kaip tuomet 
taip ir dabar kaimiečiuose yra 
palaikoma tamsybė ir varu bru
kama, seniaus stačiatikybė, o 

l kėjo. dabar komunizmo sekta. Kaktas
Šitoje byloje yra teisiamas lieka faktu, kad religine prievar 

ir patsai naujos sektos vadas ta yra vaisingiausi piktadėjybės 
re į Korniejev, kurio sekėjai būriais sėkla.
U- i

re

tūlas

SUS 
galo, 
sulaukus, patsai Malevanny 
jo iš proto ir užbaigė savo 
nas bepročių prieglaudoje 
zaniuje.

Minėtosios Malevancų sektos 
likusi sekėjai, pastaruoju laiku 
staigu atsigaivino Ukrainoje, ir 
vėl surado labai daug naujų se
kėjų tarpe tamsių kaimiečių. 
Ypatingai uolom pasirodė šion 
sek ton prisidėjęs ir pirmiau* 
buvęs sutvėręs pats savo sektą, 
vardu “Korniejevcų”
prastas, bet energingas kaimie
tis Korniejev. Jo sekta buvo iš
sidirbusi labai keistas doktrinas 
ir visiškai panaikinusi vedybas.

Einančioje dabar byloje Žito-Į 
miere paaiškėjo, kad sekta 
“Korniejevcų” skaitė nuodėmin 
gu turėti vaikus; juos jie vadi
na “raudonaisiais smakais,” ku
rie ateityje galėsią išsivystyti 
i komunistus. Kaltinamasis sa
vo vaikučių nužudyme Cimbaliu 
kas taipgi prisipažino, kad jisai 
tą padaręs su tikslu "sunaikin
ti ketvertą būsimų ateityje ko-

GA-

Vardan Dievo Viskas Galima

. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome visas aštrias, kroniškns VYRŲ* MOTE 
R (T ligas, pasekmingai.

P.isitarkit an DR. ZINS, Specialistu, 25 metų 
praktikos. P. O., John Hopkins Ligiubučio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbnčlo.

Nežiūrint kaip bloga ar Ilgai kenčiate, AA 
Liti PAGELBSTI.

DUODU GREITAS PASEKMES vlaoae
senose ligose, nerviškume, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, ran- “
mutizme, ir kitose. ' ' I

Mano kainos labai mažos. įeina Ir as
meniškas atlankymas. Serumai, šiepal Ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rodą 
4r patarimas dykai.

X Rny, Urėjoa ir kraujo analyze su Was- 
sermano tyrimu ir mikroskopo ekzamluael- 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymas.

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

110 E,
(tarpo
Valandos: 9 H ryto Iki 8 vakaro 

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

Lietuvių Technikos Automobilių
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

gerinuaini įrrfigfojc mokykloje. Prakti
ku* pamokoH išardyti ir sudėti visokius 
motorus, npio elektrų ir vnžinvimę. Ti
krus, pilnas kursas šoferio mektiniko 
lietuvių ir anglų kalbom veria visiem 
žinomas ir per 15 ką motų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIfcUS 

garantuojamo Inisnį ir diplomą — Pp- 
iojSkome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis 
nito 11 vai. ryto iki 3 viii. po pietų. Kirsim dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
82« — 2nd Avenue, (Kampus 14 gatvės) New York City

»ų mokyklų. Mokykla atdara

OSVALDAS KIBURIS
UŽEIGA

yra gcrianala F.aat New Yorke, kanoje klekvlenaa ras akanlaa valglua, 
alkandilua Ir draugišką u4Sjim%. Prašomo nepamiršti atailankytl paa —-

BM GLENMORB AVENUB.
(Kast New York)

SWW!Wi•"——T—TT'

BROOKLYN, N. T.
Tel. Cypress 3980

•1 lo. Ind Str., Brooklyn, N. ¥•
Telephone 880 Qreeppoint

ALE.X SHRUFSKI
Pranešu

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

A. Kundrotas — A. Mikalauskas ‘ — A. Vikrikas

me už pečiaus tik bulvių sku
sti. O būdamos patamsyje, ir 
tamsius vaikus auklėja. Jau me 
tas, Baltrau, mesti šitas barba
rizmas.

Baltrus: Ką tu man, snarg
liau, mokini! Jog Dievas bobas 
ir sutvėrė del gulėjimo. Jog 
visi ražamni vyrai taip sako, 
kad bobą Dievas sutvėręs iš vy
ro kulšies. Tu manęs tai ne
prikalbėsi ; aš irgi ne pupų vai
kas; ačiū Dievui jau šešiasde
šimts baigiu...

Jonas: Baltrau, atsakyk tu 
man ant šių klausimų: 
tave pagimdė?

Baltrus: Boba. Nejaugi 
ras gimdys!

Jonas: O kas auklėjo?
Baltrus: Močia auklėjo.
Jonus: Tai reiškia, kad 

lizdas — tai motina. Na, 
Baltrau, pasakyk tą: Jei tu
tūm tokį arklį, kuris dergtų sa
vo ėdžias, ką tu jam darytum?

Baltrus: Kai velnią užmuš- 
čia, ir skūrą žydui atiduočia!

Jonas: Pasakyk. Baltrau, ko
kis paukštis savo lizdą dergia?

Baltrus: Durniau — ne vie
nas !

Jonas: O tu, Baltrau, ar esi 
tpbulesnis už arklį ir už paukš
čius sutvėrimas?

Baltrus: Durniau, 
dūšią, o jie ne!

Jonas: Kad tu ir dūšią tu
ri, bet savo lizdą dergi.

Baltrus: Reikia eit bent 
lt lis išmesti. Sudieu...

Jonas: Prašau ateiti 
pas mane.

Kas

vy-ant slenksčio į mano 
num buvo 

daug turė- 
buvau vis- 
esu aš nu-

(Žemiau eina ištrauka iš “Var pašovė.
po“ n r. i) tilpusiu aprašymo a- kambarius... Sunku 
pie buvusius klerikalų prakal-' darbuotis Dzūkijoj, 
bas Boston. Mass., kur kulbė- jau priešų, tačiau 

ką nuveikęs, dabar 
veiktas, parblokštas... Savo pen
kių metų darbą Merkinėje pa
tvirtinau kraujo klanais ir 
sivežiau 
dvi vario

“Prašau gerbiamojo klebono 
plačiai pranešti merkiniečiams 
ir gretimųjų parapijų gyvento
jams Amerikoj, kad jų brolis 
šviesdamas ir tautiškai stiprin
damas kritau amžinojo Lietuvos 
priešo lenko auka...”

Taipgi, iš to kiekvienas geras 
katalikas gali matyti, koks di
delis begėdis yra tas kun. Gar
mus; jei jis nesigėdi nei per 
akis meluoti.

Sandariečius išvadino begė
džiais, paleistuviais, žmogžu
džiais ir kitokiais ir ant galo 
pasakė AMEN.

Vaje, vaje, kunigėli! Eik ir 
prašyk nutmoįi, kad tau burną ir 
sąžinę numazgotų. J. K.

bus Boston, Mass, 
tojai vartojo melus, kati patei
sinus kun. Garmų ir nusmer- 
kus Sandariečius. Ištrauka eina 
iš kalbos paties kun. Garmaus, 
kuris naujus melus vartojo, kad 
apšmeižus lietuvius liberalus. 
Tas, žinoma, pas jį eina "di
desnei Dievo garbei.“ — "Vie
nybės” Redakcija).

“Kun. Garmus, be keiksmo 
blevyzgų, pasakė ir purviną me
lą. Būtent, jis pasakė, kad kun. 
Žebrj, taip ir kun. Bakšį nužu
dė laisvamaniai, tokie, kaip san- 
dariečiai. Bet visi žino, kad kun. 
Bakšį nužudė lenkas ir politi
niais motyvais. Tą faktą minėjo 
visi Lietuvos laikraščiai. O 
“Garse” dar tilpo ir kun. Bak
šio laiškas, kuriame jis rašo 
taip: “Tamstos laiškutis rado 
mane jau Kauno ligoninėj. Gruo 
džio 17 d. lenkų agentas vie
no miesčionies vedamas mane

iš- 
atminti krūtinėje — 
kulki....

Baltrus ir Jonas Apie Moteris
Rašo Petras Kriukelis

(Feljetonas)

SU- 
Kad 
esa- 
liau

tavo 
dar, 
ture

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS 
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Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

Didžiausia

Mėsinyčia
Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamittusias kuiuas. Parduodamo ugul- ' Y 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjome ant pareikalavimo j vigas 
koiopijus. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO

turiu

Užrašykil 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

stik-

rytoj

123—126 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 3369

Greenpoint 57G2

MAŠ1NAUSKAS

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

paveikslusmalovojtuue visokios rūšies 
atnaujiname senus. Derbį atliekame už

Kurgi tu matęs — uodegos no-l 
ri lygintis su galvomis. Joms 
tik kiaules šerti, bulves sku
sti, o nesikišti į valdžios reika
lus.

Jonas: Nesikarščiuok, Bal
trau. Dabar žmonija žengia prie 
kultūros; pamatė, ko yra ver
ta moteris, kokią naudą ji ga
li atnešti liaudžiai, taigi ji, ne- 
beniekinama, bet traukiama į 
vieną kuopi) su vyrais, kad ben
drai valdytų šalį, kad bendrai 
eitų prie apšvietos. Mūsų liau
dyje dėlto yra daug išgamų, 
kad mes moteris laikome tam, 
kad bendrai galėtumėm lovoje, 
o paskiau išstūmę iš lovos varo

Baltrus: Jonai! Tu esi išėjęs 
“iškalą,” skaitai gazetas, esi 
razumnas vyras — esi buvęs 
net Kaune, per atlaidus Ska
piškyje esi startuoju, turi laz
dą su burbuole, ir barškini; tai 
gi, būk lockavas, pasakyk, del- 
ko Lietuvoje valdžia netikus. 
Kai mano durna plikė, tai sa
ko, kad yra kalti “krikščionys.’’

Jonas: Labai ačiū, Baltrau, 
už tokį užklausimą, nes ką aš 
žinau labai jums maloniai pa
aiškinsiu. žiūrint -į mūsų liau
dį, tai negalima užmesti vien 
kaltės ant krikščionių. Krikš
čionis seiman išrenka ne 
nys, bet Lietuvos liaudis, 
jie blogai valdo tautą, tai 
me visi kalti. Mūsų tautoje
dis yra dar tamsi, nesupranta 
tėvynės meilės, tėvynės laisvę 
pardavinėja už pinigus; žmonės, 
prisigėrę lenkizmo, carizmo, tai 
bolševizmo, — o kaip tik tie ir 
papuolė prie mūsų tautos vairo. 
Nereikia manyti, kad visi mū
sų tautos valdytojai yra blogi; 
kaip iš krikščionių, taip iš val
stiečių liaudininkų yra labai ge
rų valdininkų, bet yra ir blo
gų. Maža dvėslina plačią apy-, 
linkę uždvokia. Taigi, jeigu ke-Į 
turi valdininkai geri, o penktas’ 
blogas, tai ir teršia visą valdi
ninkų eilę. Jog aišku. Ką šimtas 
pastato, tai vienas įveikia su
griauti. Netvirtą mūsų tautos 
pamatą tik gali sutvirtinti do
roji liaudis. O dorąją liaudį pa
gaminti gali 
auklėdamos 
skiepydamos 
nės, taip ir
t vi rčia u sius pa matus.

Baltrus: Na. broliuk, tu esi 
da durnas. Ir dabar matau, kad 
tu nieko neišmanai. Tau dar, 
brolyti, reikia treji metai kiau
les paganyti, kad tavo silpnas 
puodas susitupėtų. Man labai 
razumnas žmogus sakė, kad vi
sas Lietuvoje blogumas paeina 
nuo moterų; jos mat išrenka 
krikščionis. O kad aš būčia kara 
Mum, tai visas moteris iškarčia. 
Negana dar to, kad smaradai 
su mumis vienoje lovoje guli, 
dar mat įsimanė lygintis su 
vyrais; ir jos gi eina balsuoti!

tik mūsų motinos, 
dorai vaikučius, 
jiems meilę tėvy- 
žmoniu; sųlipdys

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mea lietuviai cigarų iidirbčjni 
garaiadami *’Vienybėj“ romiam 
laikraštį literatūrų ir Lietuvių 
Tautų! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietojo kaa-iiq kieno eigarua 
rūkyt, korio nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautus priešna 
šelpti; tad labai išmintingai da- 
ryait, kad visada remsit leituvil- 
kų pramonų, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Nanjokų ildlrbtua 
cigarus rūkysit; och ir cigarai 
labui geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
šiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moterie ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberninut, 
visada rūkykit Ir reikalaukit vi
sur Lietuviškojo užeigose, rostau 
racijose, štoruose, pas barberini, 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
po vardu rankoms padarytų

Jono-John s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 16c.) 
Tėiųyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų ilaiunčism Ci
garus visur po Amerikų j ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams.

Tėmyk! mes perk rn u* t ėmė su 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vio
lų. prieški* public Library. Nnu 
jas .adresas:

NAUJOKU CIGAR DIRBTUVE 
2fl7 DIVISION

tarti Rodney St.) 
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai laimi geri, 
verta pnremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų. liuesam laike ir vakarais.

Cigarai labai geri, verta pa- 
remt teisingų pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
iiuosam laiko ir vakarais, kurie 
netingi.

AVĖ.

Babies 
Love

and 
and 

to 
no-

Forr all stomach 
intestinal troubles 
disturbances due 
teething, there is
thing better than a 
safe Infants* and 
Children'll Laxative.

Mrs. Winslows 
Syrup

Fotografuojame ir 
darome didelius ir 
žą kalnį. Ant pareikalavimų einamo j namus, kaip tai del: 
grabų Ir bankletų. Todėl jei mylite turėti goresnės rūšies 
veikalu, reikale kreipkitės pas mus Muo adresu: —

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

ma

NAMAI MAŽOS ŪKĖS

Vienos nrh.i dvieju šeimynų namui ir 5,000 kv. pėdų Žemės del dar
žovių ir vištų, galite tuojau* būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
nnmo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokate rendų. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
vekariai, krautuvės ir visokių dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau
šiu dirbtuvės į kurių reikalaujama 50 šeimynų del nuolatinio darbo. 
Oras sveikas, npielinkė labai graži. Pasinaudokit šia proga, atvažiuokite 
greit, arba rašykit laišką del platesnių informacijų. Lincoln Company 
Buildars, 20G Broadway, Room 244, New York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto Iki C vai. vak. Nedėliomis iki 1 valandai. (30

o o 0 0 o 0:0 o 0:0 <' 0100:0 0:0 onoio.ojp.ox

DIDELĖ PERMAINA P010 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIšEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 

PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 
IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kuriems tik ko

reikalinga |

• snoisH

kreipkitės

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Pristatom j visas New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai
o.o:o;o;o.o:o;o,o:o;o.o:o',o;o:oi;

Tai. 1390 Greenpotnt

Juozas Garšva
, • A # i

Mano firma gerai BtUen sekančias darhns: iRbalsamuoja Ir Utdeja mirusias anl visokių 
kspialų, Pagrabas paraoita nes paprasčianstų iki prakilniausių. Parsamdo karietas tat 
dotuvėmt, veselijoma, krikltynoms ir kitiems pasivažinėjimams.

<Or*nl minėtai* reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

231 Bedford Ave. ofisu. 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK
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Keleivio Ląiskas is Lietuvos
Gerbiamieji

šiuomi aš jums pranešu, kad 
aš priėmiau iš jūsų grįžimo 
papertus, už kuriuos tariu šir
dingą ačiū.

Kelionę turėjau kuopuikiau- 
sią. O dabar aš apsistojau Gi
žuos ir manau ant ilgiau gyven
ti; jau nemanau atgal grįžt.

Lietuvoje dabar oras daug 
šiltesnis už Amerikos ir žiemos 
beveik nėra; medžiai jau pra
deda žaliuot; klausimas, ar il
gai taip bus.

Lietuvos padėtis ūkininkams 
ir visiems po draugei bloga. 
Ūkininkams už tai bloga, kad 
javai nederėjo, o biedniesiams, 
kad negali jų pirkti. Dabar už 
kviečius moka 48 litus už cent-

’nerį; rugiai po 36 litus, miežiai 
po 24, o avižos lig* 22 litus. Ja
vai kuo tolyn tuo vis brangyn. 
Gyvuliai tai pigūs: gerą karvę 
gali pirkti už 500 litų; geri ar
kliai visai negiliuoju, tik perka 
po 300 arba 400 litų; kiaulei pe
nėti ant sentnerių po 125 litų. 
Abelnai visoje Lietuvoje judėji
mas nepastovus.

Yrą atsitikimų. Daugeliui 
jums žinomas daktaras Mata
ntis |š Mariampolės yra areš

tuotas; rado pas jį 14 bombų 
naujos systemos; dabar eina 
tardymas. Ir šiaip kasdien vi
sokių atsitikimų. Vilkavišky šią 
nedėlią suareštavo 70 ypatų.

žmonės nepatenkinti kunigi
ne valdžia.

Juozas Matulaitis.

ge- 
val- 
jau

Venezuelos {statymas Liečiantis Ateivius
Astuonios klasės ateivių už- 7. Užkrečiamom ligom ser- 

draustos įvažiuoti arba apsigy- gautieji, 
vent i 
imto 
1923. 
ti:

Venezueloj, sttlyg akto pri. 8. Kurie atsisako prisilaikyti 
toje šalyje Birželio 1 d., prie reikalingų registracijos 
Sekanti ateiviai uždraus- formalumų.

Imigrantai yra paliuosuojami 
s ir nuo 

užmokėjimo taksų, bet negali 
dalyvauti respublikos viešuose 
dalykuose.

Atvykę imigrantai į Venezu
ela, ne vėliaus dviejoms savai
tėms nuo atvykimo, turi virši
ninkams pranešti apie save, a-

1. Ateiviai, kurių apsigyveni- nuo militarės tarnybos 
io tniA inlviA nnvninn nnafa. * ip/mnbuiimn 4-nLotimas toje šalyje pąvojun pasta

tytų taiką arba tarptautiikus
santykius.

2. Nepageidaujami ateiviai.
.‘I. Prasikaltėliai — tik jeigu 

ištarnavę laiką kalėjime arba 
palluosuoti nuo kalėjimo.

4. Ateiviai, kurie negali už- pie savo gyvenimo vietą, ir turi 
sidirbti ant pragyvenimo.

5. Mažiaus 16 metų amžiaus 
ypatus, tik jeigu važiuoja su 
vyresniais, arba gyventojai ap
siima juos užlaikyti.

6. Nariai organizacijų, kurios 
remia revoliucijas arba nužudy
mą viršininkų.

tas surašymas ir dabar stovi 
apskrityje ir sako “duos.” Bet 
fštiesų, mątyti, kad nieko ne- 
hu.< Mišką baigią kirst, ypač 
Klebiškio. Girininkijoje apskai
tė del gelžkelių valdybos 
riaųsius medžius, ir toj pati 
džią sako žmonėms, kad 
“nėra medžių” statybai.

Provincijoj taip ir miestuo
se visuomenė labai skursta. Pa
ėjus 100 ūkininkų, tai bus di
delė naujiena, jei rasi 100 litų 
pas katrą.

1926 m. bus rinkimai į Sti
rną. Dabar dvusiškija stengiasi 
kad kuodaugiau sutaupyt pini
gų į savo kasas. Savivaldyb i 
tarybos nusprendė šiais metais 
neišduot niekam lindynių įgyti 
patentus svaigiems gėralams 
pąrdavįnėt, pakol nesumokės 
1000 litų tarybai, jos naudai. 
Tai įsikišo Liet. Katąl, Blaivy- 

įbės Draugija į tai. Draugija 
įsteigta kunigų. Draugijoj di
džiausi pijokai yra. Ir tos drau
gijos atėmė nuo savivaldybų vi
sas lėšas. Pavyzdžiui, Prienų 
mieste svaig. gėralų įstaigos su 
mokėjo virš minėtai draugijai 
Mariampolėje 10,000 litų; 
tuos pinigus 
“Sargyba 
vo bankus; prisiartinus rinki
mams pavers ant agitacijų savo 
naudai. O čion žmogus skursk. 
kaip moly j.

b
r* ”

Į?
Ji

Dažnai pas itaiko, 
kad motinos negali 
žindyti savo kūdi
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitą 
maistą.

* »* * i1 . y:; ~  -. —7^.  >■ r. ■* * ♦ » i .

Svarbus Pranešimas!
■

už 
leidžia laikraštį 

o kitus deda į sa- 
prisiartinus

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos pieno ir yra 
daktaru rekomen
duojamas del- j o 
grynumo ir lengvo 
suvirškinimo 
tybiu.

ypa-

šita
The

Jonas Naujokas

Mūsų draugams, kos- 
tumeriams, kliubams, 
lietuviškoms draugys
tėms ir lietuviškai vi
suomenei, jog iš prie
žasties vis daugiau i»- 
daugiau, broliai lietu
viai mūs Cigaru rei
kalauja, nes matomai 
jie visiems labai pa
tinka; tad esame pri- 
' versti, perkelti mūs 
Cigarii Dirbtuvę į 
daug didesnę vietą, 
kad užtektinai galėtu
mėm visiems prista
tyti ir užganėdyt gar
bingą lietuvišką pub
liką!

Petras Naujokas

pareikšti norą nuolatai apsigy
venti toje šalyje.

Imigrantai, kurie neįleisti ar
ba prašalinti ir vėliaus gryžta 
į Venezuela, gali būti pasalin
ti kalėj imnn nuo 6 iki 12 mė
nesių. vėliaus vėl išvaryti.

Jei prisirisite 
apgarsinimą į 
Borden Company, 
Borden Building,

b 
b

Kodėl Laiškai Dažnai Negaunami
kų į paštą vieton gavus nuo 
pastoriaus.

Tie, kuriems būtinai reikalin
ga, kad jiems laiškai būtų užad- 
resuoti “General Delivery,’’ dėl
to, kad jie neturi antrašo arba

i _________
i

Foreign Language Informa
tion Biuras yra suradęs, kad 
dažnai,, viena iš priežasčių, ko 
del atvykusieji į Jungtines Vai 
atybes negauna laiškų nuo savo 
giminių užmary, yra dėlto, kad
neturėdami pastovaus antrašo 
įsako giminėms užadresuoti lai
škus “General Delivery.” Vie
nok labai mažai žmonių težino, 
kad paštas taip užadresuotus 
laiškus telaiko tik keletą dienų. 
Jei per savaitę jų neatsiima, pa
štas grąžina laiškus tiems, ku
rie siuntė. Kuomet kreipiamasi 
į paštą per vėlai gaunama at
sakymas, kad laiško tokiai ypa- 
taf nėra. Tada tokia ypata pra
deda manyti, kad giminės ar 
draugai nenori jam rašyti ir jis 
pats sustoja rašyti.

Pašto įstatymai ir reguliaci
jos 1924 metams sako: “Gener
al Delivery” skyriai paštuose 
yra skiriami tik tiems, kurie nė 
ra galutinai apsigyvenę, arba 
kurie, nekuriu priežasčių delei, 
negali priimti laiškų nuo pas
torių arba iš pašto dėžučių. 
“General Delivery’’ nereikia var 
teiti jei laiškus galima kitokiu 
būdu priimti. Ypatos, kurios 
mano užsilikti kokiame mieste 
trisdešimts dienų ar daugiau tu
ri priduoti savo vardus ir ant
rašus paštui, ir pastorius jiems 
laiškus atneš. Taipgi, tie kurie 
pareikalaus laiškų pašte prie 
“General Delivery” langelio jei 
nežinomi, gali būti reikalaujami 
priduoti vardus ir antrašus, ir 
priežastį, kodėl kreipiamas laiš-

Dr.HUMPHREYS’

Dept.v

kUDIKių 
GEROVės SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO ū

MOTINŲ IR JŲ 
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STRAIPSNIS 115

Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

bijo, kad jų laiškai gali būti pa
vogti, turi eiti į paštą, ir pa
prašyti viršininkų, kad jų laiš
kai būtų palaikomi ten, kol jų 
pareikalaujama. F. L. I. S.

KAIP LIETUVOS KUNIGAI 
“BLAIVYBE” IŠNAUDOJA

Rašo Lietuvos Dulkė

Maria m pelės apskr. — Pas 
mus žmonės labai susirūpinę gy 
veniniu. Pirmas dalykas — sto
ka litų; dauguma neįstengia 
mokesčių apmokėt. Valdžia į tai 
visai akies neatkreipia. Pas mus 
daugiau rūpinasi, kur pastatyt 
bažnyčią, tai kunigui algą pa
kelt. tai jam žemės duot. Ir iš 
tiesų, kunigai algas gan geras 
gauna; žeme jie visi aprūpina- 
IBI,

Tolinus, kaslink miško. Praė
jusį metą -surašė, kam kiek 
reikalinga medžiagos trobesiam 
statyti; žinoma, kaip po karui, 
daug sunaikinta, dar ir šian
dien lindo dauguma lindynėse,

PRIEŽIŪRA INDŲ PO VARTOJIMUI

Tuoj po vartojimo pni-alink čiulpu- 
kų ir perplauk jj Šaltame ar šiltam** 
vandeny. Patrink išorini; pusę «u Iru 
pučiuku valgomos druakos, ir išversk, 
perplauk ir patrink su druska, kad nu
ėmus pienų, ir pavirink penkias minu- 
tas. Čiulpikas tuoj bus sausas kaip tik 
iSimsi iš verdančio vandens. |d«-k jį į 
stiklinę, kuri buvo pervirintn ir ki
tai prisuk dangtį ir laikyk jį kur n-' 
ra daug šviesos. Pirm vartojimo <’iul 
pikų reikia vėl perplauti, dorai yra tu 
rėti prirengta keletą čiulpiku, kadan
gi juos patinka įvairios nelaimės. Tu
rėtum turėti ant ranku šešias lan
kutes ir dvyliką čiulpikų. Prie to, vie 
nų nštuonių uncijų mitrų ir bonkutei 
trintuką.

AČIŪ! už tokį puiku parėmimą lietuviškos pramonės-išdirby siūs; nors ir Jums patiems, broliai 
lietuviai yra garbė, kad mes lietuviai esame sumanūs žmonės ir padarome geresnius Cigarus 
negu svetimtaučiai, o žydpalaikius toli pralenkėm toje pramonėje. Jau dabar lietuviai nerei

kalauja žydbernauti. Dabar turint daug didesnę dirbtuvę galėsim dar labiau malonesnius ir gar
desnių* Cigarus padaryti, nes visokiam Importuotam bei Havanos tabakui turėsime užtektinai 
vietos; taip, kad kiekvienas rūkydamas mūs Cigarus po vardu L. D. K. Vytauto, džiaugsis, kad rū
ko puikiai kvepianti su Havanos tabaku Cigarą ir kaip ikišiol, taipgi ir toliau dar daugiau visi bal
suos pakeliant pirštą pareikalaus tą geriausią JONO—JOHN’S CIGARĄ, lietuvio rankoms pa
darytą. Juos visi myli rūkyt, taippat ir svetimtaučiai; arba brolio Petro Naujoko, su lietuviškais 
parašais, kad užsifundyt gerą Cigarą!

Netik Brooklyno, bet ir kitu miestu apšviestesni lietuviai biznieriai (New Jersey, Pennsylva
nia, Connecticut, Massachusetts valstijų ir kitur) parsitraukia mūs Cigarų, arba nuo agentų nusi
perka; bet tik reikia tėmyt, kad mūs vardas ir paveikslas būtų ant Cigarų bakso.

Todėl nuo šiandien prašom tėmyt naują adresą, kaip čia yra parašytai, reikalaujant Cigarų 
ypatiškai arba rašant: —

JOHN & PETER NAUJOKE
CIGAR MANUFACTURERS

r t * 
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į LIETUVIS ADVOKATAS j 
• Užsiima varymo bylų vIiuom I 

Teismuose
< Skolina pinigus ant mortgedžių ! 
į ir priima pinigus del iiskolinimo Į 
J ant mortgedžių nešančių Seifų I 
| nuošimtį. Norinti pirkti namus, j 
į gauti paskolų ar inverstinti so- I 
j vo pinigus ant mortgedžių ant } 
l nuosavybes (real estate) mies- į

tuose, lai kreipiasi pas

I JONAS S. LOPATTO I 
Attorney and Couniellor at Law ; 

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

Wilkes Barre, Pa.
5 Bel. Tel.: 1864. Res.: 35.32 J I< I

• ' 4 ■ », - • J «i - » • • • •

PIRKITE
“VIENYBfiS”

Š6RŲ!
VIENAS šfiRAS 

DEŠIMS 
DOLARIU.

......... ..... .i... ...

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTĘ

Prie švarumo kitas svarbiausias d - 
lvkan yra teisingas nustiikav mins ir 
tinkamas atrniešiinas. Kuomet vartoja 
mn pa sa Mint aa kondensuotas pienas, 
jin turi būti atmieruotns pilant iš ke 
no į šaukštą, ir žiūrint, kad pribėgti) 
pilnas, bet nepervirš. Lengvai galima 
suprasti, kodėl nereikia šaukštų ki 
šti į kenų. jei pasvnrsty-i kiek prie jo 
prilipi pieno visai nereikalingo. Pa 
mokymai kaip penėti sako imti tiek 
ir tiek šaukštų j tiek ir tiek uncijų 
Vandens; todėl reikia u bai nty tJtiai 
ntsaikiioti kiekvienų šaukštuką kon
densuoto pieno kaip pamokinimai r« 
do. Atsaikavęs re i k niaujama ki--ki yra 
svarbu perplauti stiklų su virintu 
vandeniu, kad išsėmus prilipusių pieno 
dalį. Atidarytas kepas turi būti lai 
komas šaltoje vietoje ii kietai pri 
dengtas puodeliu nr stikline. Vartoja 
tnas pienas turi turėti Smetonos var 
su ir būt i litiosns nuo suk rėk-'jimų,

Atsaikuok virinta, vandeni ne van 
denį, kuris vetda, net tokį. knr:s buvo 
pirma ntvirintas ir dabar vėsu*t mie 
roję.’ Ten pilk pienų tik žiūrėk, kad 
pieno lygrnalė būtų su saiku. <> ne per 
virsi. Išmaišyk viską gerai iki išst- 
leis. Iš micros pilk šitą maišymų į 
sti-riliznofų bonkutę ir uždek tuojaus 
sterilizuotų čiulpikų. Sumaišvk tik 
tiek, kiek reikalinga vienam penėji 
mui.

Kuomet prisieina reikalas išauklėti 
jūsų kūdikis j stiprius, sveikus vy
rus bei moteris, niekas nėra taip svar
bus jų pirmuose gyvenimo žingsniuo
se. kbip maistas. Todėl Žmonės jau 
senai pametė eksperimentavę. Išmin
tingi žmonės nerizikuoja. Jei motinos 
pieno nėra, jie nesikvnršinn. bot tuoj 
ima«i Runion's Eagle Brand Pieno. 
Ptininnudok prityrimu liekos milionų 
kūdikių per paskutines Iris "ontknrtes.

Skaityk Šiuos straipsnius kas savai
tę ir paslėk gtniCW.: 
t ‘ ”

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat. 

Ofisų

GROBLEWSKI
Susideda iš 1“ geriausių ir švio 

įžiausių žolelių ir gy-ian-'iii šaknų ' 
kuri yra rinktos ant Karpatų, TntJ 

trų. ŠM-i. arijos Kalną. Italijos, pi I 
jn-nčju Kalnu. Pietų Afrikos, Rytų 
■ Indijos. Tnfrato ir Tigro Kioniuo 
įso. ir taip iš kitų krnjavų saitų.j 
| Vnrtokit šitas žoleles del nosma j 
■gurnu skilvio, taip kaip del nema 
tlinio, prasto ž.lebčiojimo arba »knu 
-mo po krūtine.

Į Sutaisyta per Oroblauskų suvir.š 
-M motų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro- 
janka. ’*

Žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
ėiehvs šaknys (stambiiut) kaina .15c. 
atž pakelį. Supjaustytos šaknys 35č. 

>»/. pakelį. Rašykit kokių reikalai!
!jat.

De| raumatiškų skausmu, norviš 
ko galvos skausmo, rntiniud sktius- 
ąnų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus. krūtinėj ir į pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų. del nugščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
nikų. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski

and Co.
Plymouth, Penn.

Tėvynės liga neslrgk, 
Laivakortę išstplrk, — 
čia "Vienybė” Jums padės 
Ji. maloniai palydės.
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Tikra Lietuviška Duona
kurių

„Garsas"
kepa

Keptuve
(Seninusiu

duoną iŠ 
kepa ino 

ir kitiems 
kreipkitės

Taipgi 
Veins 
Nuoniet 

e ••Garsas”
duoną ir į kitus miestus.1 ' , nn 

I 
t 1 
f

(Between Rodney Street and Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviai pas lietuvius; lai gyvuoja mūsų Tauta!

JAU VfiL TURIME!
Komediją 

“ L A P K U S ”
— Kaina 30c. — 
KOMEpiJĖLES

(7 lengvos komedijos 
noje knygoje) kaina
Mūsų Knygyne jų nebuvo, 
dabar iš Lietuvos gavome 
siuntinį. Užsakymus su pi
nigais siuskite į

VIENYBE
193 Grand St., B'klyn. N. Y

1

1 
I

Pilnai Prirengtas
Aštrina skustuvų pačioje 
rankenoj bo išėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augš.
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miltų. • 
vestu |
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ruginių
keiksus.

pokilinnis.
su užimk]

Keptuvė. Siunčia- |

Valet Auto-Strop Razor
vie-
75c.

S3

W. Nuolatos, nors ir Ičtai 
"Vienybė" progresuoja 
Vientaučius informuoja.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatiškų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS

MASIULEVICH 
A. 8HRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Avė., 
Brooklyn. N. Y. Tol. G'p’t. 2876*

v

1 
1

pagarsėjusius 
(Miltelius nuo 
75 centus už

i

i 
į

§

$15.00 ir aiigityn

BalUs.

įkilto, Žalio Ir Raudono l ikt 
aukso moteriškų laikrodėlių* 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAIT1S 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Grecnpoint.

Kas yražmogaus amžinas priešas? — 
Jis netik sunkiausias Ilgas Jvaro, bet ir 
bų paguldo. Bet tie, kurio vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už 
nuo savo nuožmaus priešoI

URBO LAX TARS (25 centai ui skry
nutę) yra kai kauuolė prieš kitę amžinę žmo
gaus priešę — vidurių užkletfijimę — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

plačių 
COLDURBAN’B 

Šalčio), Jokių Balčių 
balsę apsiginkluok

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone Greenpoint 1411

270

8-10

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

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

Tel. 4428 Grennpnint.

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

Dr. John Waluk
Valandos: 

nno
nno 1 
nuo 6

Nedėliotais pngnl susitarimų

161 North Gth Street 
Brooklyn, N. Y.

VIENAS IRTAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namų ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk, kę nori par
duoti, o mos parduosimo į trumpų laikų su geriausiu patarnavimo.

Norėdami pirkti namę ar blsnj vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

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

pasirinkti tinkamų nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

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

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

Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.t Y.
Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui

5



Vienytei’t Adreiaa: 103-107 Grand Street, Brooklyn, N. T., Telefonu: 1417 Greenpoint

t / a•' y. i'v ?>y /'iv /iv/iv'/iv'./r. M trfiwiw »c< >w >

Brooklyno ir Apylinkės Žinios
V N KOVO (MARCH) 10 D., 1925

pos Lietuvon, o daugiau kelti 
žlungančią lietuvybę čionai.

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA 

“VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE

kalbą prie nuoširdžių plojimų 
delnais.

Wm. Šidlauskas, stambus 
vietos biznierius ir veikėjas, 
pirmiaus buvęs Baltic States 
Banko direktorius, o dabar nau
jai išrinktas “Vienybės” Ben
drovės direktorium, kalba trum 
pai ir įspūdingai, pažadėda
mas savo energiją šitam dide
liam visuomeniškam darbui.

Tadas Tol ubą, Amerikoj au
gęs jaunikaitis, atstovas nuo 
Jaunų Vyru Lietuvių Draugi
jos, pasako kalbą tikrai visus 
nustebinusią. Jisai kalba var
de Amerikoj augusių jaunų lie
tuvių ir savo organizacijos, 
kaip jie yra nusistatę savo tar
pe suorganizuoti visą praktines- 1 
nįjį jaunimą ir neapleisti lietu
vių gyvenimo, jų kalbos, kad 
padaryti džiaugsmą savo tė-1 
vams ir visiems lietuviams. Ji
sai pabriežė jų organizacijos 
prielankumą “Vienybei” ir baig 
damas įspūdingą kalbą pareiš
kia, kad prie jų stalo sėdintis 

Juozas Jaunų Vyrų ratelis asmeniškai 
Ginkus. Pirm vakarienės nuo perka kiekvienas po keletą šėrų 
5 vai., svečiams ir viešnioms (vardai pirkusių kitoje vietoj), 
besirenkant ir p. D. Venckaus Tolubai taip entuziastiškai nu- 
brkestrai grojant, buvo šokiai, 'ploja, kad paskui kožnas kalbė- 
Vakarienė prasidėjo apie 8:30, tojas vis su džiaugsmu prime-

Iš “Vienybes” Bendrovės 
Dviejų Dienų Iškilmių

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį, tai yra Kovo 7 ir 8 dd., 
įvyko “Vienybės” Bendrovės 
metinės iškilmės. Pirmą dieną 
buvo šėrininkų 6-tas metinis 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo virš 60 šėrininkų ir visais 
žvilgsniais seimas nusisekė. A- 
pie tai bus sekančiuose “Vieny
bės” numeriuose aprašyta.

Antrą dieną įvyko “Vieny
bės” Bendrovės Poseiminė Va
karienė, kurią čia tik trumpais 
žodžiais paminėsim, nes kitkas 
bus vėliaus.

Vakarienė buvo, kaip garsin
ta, Kovo 8 d., vakare, Knapp 
Mansion, 550 Bedford Avenue. 
Svečių ir viešnių dalyvavo arti 
300, tų tarpe žymių lietuvių 
kaip iš šios apylinkės, taip ir iš 
tolimesnių miestų. Buvo dailus 
programas: vakarienė, koncer
tinė dalis, prakalbėlių ir Šokių.

Vakarėlio vedėju buvo “Vie
nybės” direktorius, p.

vyriausias menadžerius 3-čios 
klasės keleivių, gražiai pakalba 
angliškai, pasako keletą links
mų anekdotų, publiką prajuo
kinusių. Linkėja “Vienybei” ge 
ros kloties. Sako: “Nors aš lie
tuviškai nesuskaitau, bet jei to- 
kis būrys 
skaitytojų 
aišku, kad 
laikraštis”.

gražių lietuvių jos 
čionai susirinko, tai 
ji yra pirmos klesos

604 metuose. Kaina $23,000 į- 
mokėti $7,000. Ridgewood Apie
linkėj.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ANT PARDAVIMO

Bučcrne, grosernp, gyvų vistų mar- 
ketas, rūkykla; didelis bnngenas. Ap
link tokių kumpaniėnų storų nėra. 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant farmų. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((^°

Šventakuprių Telegramas:
“Mes, šventakuprių Partija, 

sveikiname “Vienybės” Posei- 
minį bankietą, visus kurie esate 
incorpore ir taip sau palaidū
nai ; taipgi visas viešnias ponias 
ir paneles; visus šio pasaulio 
linksmintojus ir visus jaunus 
vaikinus iki 60 metų amžiaus;! 
taipgi ir kitus menkesnius su
tvėrimus, kurie ant poperiaus 
vadinasi svečiai ir namų galvos, 
bet tikrenybėje yra tik papras
ti pirkėjai tikietų ir dresių. Vi
siems linkėjame puikaus apeti
to pešti vištas, rūkyti cigarus, 
sukti aplink save ponias ir pa
neles, tik perdaug sau galvos 
neapsukti. Atsišaukiame į ger-1 
biamąją minią, i 
kur dingo mūsų premjeras, am
žiną atilsį a. a. Andrius, kurį 
Laisvės komunistė bobelka nuo'garaža8; lotas 25 per 100. Ren- 
tutinti »■» 11 n i rvn L n i ' _ _

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. Įzaitį (Pianų krautuvėje), 560

Keturių šeimynų mūro na- Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
mas, Stuyvesant apielinkėje, ar- Stagg 6262. (21-

į ti Broaodway, 27 kambariai.! _— -------—
ar negiidėjote, j^encitj $2,40Q metuose, kaina 

$16,000. Įmokėti $5,000,
Kampinis namas, krautuvės,1 <1avimo priežastis

Pasirandavoja 5 arba 6 kanilairiai, 
visi dideli ir šviesūs. Yra elektros 
šviesa, maudynes ir šiltas vanduo. 
Rendu pigi. Vienas blokas nuo Wilson 
A v. karų. A. Shukis, 251 Cooper St. 
Brooklyn, N. Y. (Ridgewood), N. Y. 
Tel. Jefferson 3617. (32

[vairūs Pardavimai
BUČERNĖ pigiai 

East New Yorko 
Sužinokit pas Joną

parsiduoda, 
apylinkėje. 
B. Ambro-

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

Jonas W. Liūtas, A. L. T. 
Sandaros pirmininkas, kalba ne 
ilgai, bet su įkvėpimo ugnele, 
kuri visus klausytojus sujaudi
no. Jisai ima temą nuo čionai 
pasirodžiusių Jaunų Vyrų ir 
Jaunų Lietuvaičių jaunimo ir iš 
vysto puikų lietuvių 
žvilgsnį. Jo žodžiai: 
ta turi tokio sveiko 
dusio jaunimo, tai 

I lemta žūti. Į mūsų ] 
i priauganti vyrai ir 
kurie kels mūsų gyvenime 
tas sužliugusias, nieko nemąs
tančias sielas”. Jo kalba davė 
klausytojams daug malonaus 
pasiklausymo, kaip puikiais iš
vedžiojimais, taip paties kalbė- 
tojaus geru ūpu.

Dr. Matas J. Vinikas, šio va
karo garbės svečias, buvęsis 
Sekretorius Lietuvos Atstovy
bės Washingtone, nors pareiš
kė, kad nelabai sveikuojąs, bet 

| pasako neilgą ir gražią kalbą. 
.Savo kalbą atmiešia įspūdžiais 
[patirtais Lietuvoje, iš kur ne
senai sugrįžo; kviečia nemesti 
artimiausių ryšių su Lietuva. 
Sako 
kit 
rie 
te: 
rie 
žybėmis — važiuokite: Lietuvo
je jos netrūksta; norite matyti 
pasauly puikiausių operų — va
žiuokit Lietuvon: tik ten jas 
matysite ir stebėsitės, kaip 
Lietuva žengia pirmyn!” žino
ma, sako, yra ir sunkiųjų pu
sių. Tas reikia gerinti ir jos 
mums reikia gerinti. “Vienybė” 
kuodaugiausiai tokių pusių nu
šviečia rimtai, todėl stengkimės 
padaryti ją 
spauda yra 
ros įrankis, 
čia sveikino

Jonas Beržietis, “Vienybės” 
direktorius, kalba trumpai, bet 
praktiškai. Sako: “Mes galim 
dirbti lietuvybei ir “Vienybei” 
visokiais būdais: gražiom kal- 

nuo Jaunų Lietuvaičių 1 bom ir gyvu darbu, štai aš dar 
pasišaukiau telefonu p. 

iškėlė J. Batvinį ir sakau: Ar užsi

na, mūsų jaunus lietuvius.
Bill Walton, atstovas nuo 

įvadą, apibrieždamas šios iškil-' Lietuviu Gimnastikos Kliubo, 
mė-s tikslą ir “Vienybės Ben- savo trumpoje, bet energingoje 
drovės pastangas duoti Brook- kalboje, palinkėja nuo savęs iri 
lyno ir abelnai lietuviams pui- Kliubo “Vienybei” gražiausios 
kią progą bendrai susieiti, dau- kloties ir apkainuoja, kad šis 
geliui susipažinti, pasikalbėti, 'laikraštis daug prisideda mūsų 
maloniai laiką praleisti ir vis organizacijoms bujoti, 
jungtis lietuviams į bendrą tau | ona Phyllis, Amerikoje au- 
tybės ryšį. Potam paskelbė kon gusi lietuvaitė, kalba varde 
certinę vakarėlio dalį, šią dalįjjauni| Lietuvaičių Draugijos ir 

padaro kitą nuostėbą visai sa
lei. ši mergaitė pernai dalyva
vo didžiajame “Vienybės” išva
žiavime Birž. 29 d. ir nuo Jau
nų Lietuvaičių kalbėjo angliš
kai (nes sakė jai taip lengviau), 
na o dabar taip lengvai, taip 
puikiai ir karštai kalbėjo lie
tuvių kalboje, kaip čia gimę ir 
augę lietuvaitės susiorganizavo, 
kad palaikyti tėvų kalbą ir kas 
yra gražu bei prakilnu tarpe 
lietuvių; kvietė lietuvaites į jų 
organizaciją. Tarp kit ko ji pa
sakė: “Jei amerikiečių Jaunų 
Moterų Krikščionių Draugija ' 
puikiai gyvuoja, jei žydų duk
ters panašią organizaciją turi, ‘ 
tad kodėl gi lietuvaitės negali 
visoje Amerikoje jų pavyzdžiu ‘ 
pasekti?” Ji taipgi linkėjo “Vie 
nybei 
ir nuo savęs puikaus bujojimo. ( šįryt, 
Publika rankų plojimu 
jai ovacijas.

Jonas žemantauskas 
terbury, Conn.), senas 
veikėjas, ilgus metus buvęs vir
šininku tai SLA. tai TMD. cen
tro valdybos, kalba ir linksmai 
ir sykiu susigraudinęs nuo Jau
nų Vyrų ir Jaunų Lietuvaičių 
atstovų. Jis sako: “Jei šitaip, 
tai tuščios kalbos, kad būk lie
tuviai čionai išmiršta. Ne! lie
tuviai neišmiršta: jie atsigim- 
sta savo gražiai išauklėtuose 
vaikeliuose.” Tam auklėjime, sa 
ko, daug prisidėjo “V-bė,” dėl
to kalbėtojas atiduoda jai di
delį kreditą ir atsišaukia į pu
bliką — visomis jėgomis padėti 
“Vienybę” padaryti dienraščiu. J labai patiko). 
(Visi karštai plloja.)

J. O. Sirvydas,

ir jau jpusėjus, toasmasteris 
Ginkus padarė gražią kalboms

išpildyta sekamai:
Operetės dainininkas F. Mor

kus puikiai ir jausmingai su
dainavo solo: “Lietuva brangi, 
šalis laisvoji” ir “Tu mergyte 
apsigausi ”,

Mūsų dainininkė, Ona Ginkie- 
nė (žmona direktoriaus J. Gin- 
kaus) dailiai ir švelniai sudai
navo solo: “Užklotas debesis” 
iš op. “Sylvia”.
’Alena Kandročiūtė (duktė 

gero tautininko ir žinomo drū- 
tuolio Antano Kandroto) gabiai 
ir puikiai paskambino pianu vie 
pą klasinį muzikos gabalėlį — 
“Rustles of Spring.”

Dainininkas F. Stankūnas, 
stambum ir jausmingu balsu su 
dainavo solo “Lopšinę”, “Ne
veski, vaikine”, ir “Siu nakce-

P- 
Vieny- 

pirmininkas. 
ilgokai ir skaisčiai 
Amerikos lietuvių 

ir kaip mūsų gyve- 
svarbi laikraštija.

Visiems dainininkams akom
panavo pianu p-lė Alena Kan- 
dročiūtė.

Tuo koncertinė dalis užsibai
gė. Svečiai kiekvienam artistui 
nuoširdžiai plojo ir atšaukinėjo 
vėl pakartoti,

Potam perstatyta kalbėti 
Antanas Mikalauskas, 
bes” Bendrovės 
Jis kalba 
apibudina 
gyvenimą 
nime yra
Ant to lauko “Vienybė ”, dabar 
einanti 39-tus metus 1 savo gy
vavimo, yra .turėjusi svarbią ro
lę sulošti. Dabar šis laikraštis 
yra perėjęs iš privačių leidėjų 
rankų į visuomenišką bendro
vę, kuri susideda iš arti 1000 
žmonių, savo Šerais įkūrusią 
stąjnbią “Vienybės” Bendrovę, 
'ię šį laikraštį iš savaitinio pir-

(iš Wa- 
lietu vi ų

ateičiai iš- 
“Kuri tau-1 
ir nesuge- * 
tautai ne- 
pėdas stos

moterys, Į 
ir!

‘kurie sergate — važiuo- 
Lietuvon: ten išgysite; ku- 
išsiilgę vilties — važiuoki- 
ten jos gausite kupinai; ku- 
norit atsigauti gamtos gro-

dienraščiu, — nes 
galingiausis kultū- 
Publika karštai sve 
ir plojo delnais.

linksmai ploja). Jis 
“Dabar ir aš, nors 
nemažai “Vienybės” 
ir dabar užsirašau:

rašei “Vienybės” šėrų? Jis at
sakė: Dar ne. Klausiu: “Kiek 
užsirašai?” Tas atsako: “Na, 
tai tegul bus ant pradžios pen
ki”. štai ir yra žingsnis”. (Pu
blika jam 
dar sako: 
jau turiu 
šėrų, bet
sau 5 ir mano žmonai 5.” (Pu
blika vėl ploja).

Adomas Ginkus, brolis direk
toriaus J. Ginkaus, dabar įsi
taisęs hotelį priemiesty Mer
rick, L. L, ėmęs pavyzdį p. Ber- 
žiečio, pakįla kalbėti ir sako: 
“Aš pasakysiu labai trumpą 
spyčių — 5 šėrai!” (Publikai

Dr. J. Paulionis, karštai ir 
Vienybės” jausmingai pakalba, pasidžiaug- 

o..,Redaktorius, trumpai ir karštai damas tuomi, kad šį vakarą nė. 
rrtiau pradėjusi 'leisti 2 sykiu,' sveikina susirinkusius 

ir 
reiškimą užuojausmės “Vieny
bės” idealams ir kviečia visus 
bendradarbiauti, kaip steigime 
“Vienybės” Dienraščiu, taip 
gelbėjime Redakcijai visokiais 
raštais, žiniomis ir pranešimais, 
kas tik lietuvių gyvenime nu
tinka.

William Dyckes, svečias iš

o dabar leidžianti 3 sykius į sa
vaitę, ir vis einanti prie įstei
gimo dienraščio. Tą daro atsar
giu ir laipsnišku būdu, kad 
žmonių kapitalą apsergėti. Da
bar eina vajus “Vienybės Dien
raščiui” ir visais galimais bū
dais keliamas kapitalas. Apibrė
žęs laikraščio idėjinę pusę ir 
nusistatymus tautybėje ir po
litikoje, p. Mikalauskas baigė valdiškos United States Lines,

svečius j vienas iš kalbėtojų nemaišė 
viešnias; ačiuoja jiems užjšian susirinkiman jokių partijų 

nei politikų. Tik apgailestavo, 
kodėl tokiame vieno iš stambių 
laikraščių 'bankiete nedalyvauja 
ir kitų laikraščių redaktoriai: 
socialistai, katalikai, bolševikai. 
Jisai pabriežė faktą, kad mūsų 
jaunimas sparčiai slysta žemyn 
doriškai, todėl visų laikraščių 
pareiga gaivinti dora ir kilnus 
jausmai. Mažiau bereikia pašai-

mūsų pavogė ir nusigabeno į $1656 metuose, kaina $13,- 
savo šiltuosius kraštus? Kitaip, 000> jmokėti $4,000. Galima nu

murus reiks naujas f}erėti, namas Maspethe. 
sau rinkti. Taipgi.

, po plynių, 
.premjeras
girdėjome, kad bankete daly
vauja mūsų senas juokdarys 

I žiūronas iš Uteburių. Mes norė- 
I tume žinoti, ar jo spaktyva dar 
įveikia, ar mes turėsim sau nau
ją importuoti iš Kauno? Ant 
Į galo sveikiname visus viernus 
esamus ir būsimus šventakup- 
rius ir kviečiame nupirkti vie
ną sudėtinį “Vienybės” šėrą, 
kad kituose seimuose mūsų šlo
vingos organizacijos atstovas 
galėtų dalyvauti su garsum bal
su. O visai ant galo ryktelim: 
Tegyvuoja didžiausi pasauly, 
šventakuprių Partija! Visos 
kupros už vieną, o viena už vi
sas!! Viso pasaulio šventakup- 
riai vienykitės, nes jus nieko 
nepralaimėsit, o laimėsit links
mą ir sveiką šiam pasauly li
pą!!!

Pasirašome:

i 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 26 pėdos ir 8 coliai pločio 
per 100 pėdų ilgio. Rendų $2,-

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatišku Būdu. Vaist ii negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Oslor’is, 
M. D., suko, kad tas yra goriausis 
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O 
Reid, M.D., sako: “Viena diena 
daugiau kūdikių išžudoma vaistais
gu kad senajam Betliejį aukoms krito 
nuo Hcrodo žudynės.’’

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ir ateik j

NATUROPATHIC INSTITUTE
(Dr. Al. Duras, N. D. Dir.)

5 Blcecker Street ;
Kamp. Bushwick Av. netoli Greeno Av.

Brooklyn, N. Y. 
Patarimai Veltui

vai.: Utarninkais, Ketvergnis

R.v
Dr.
yra
ne-

Parsiduoda Saliūnas. Parsiduoda sa- 
liūnas sn visais įrengimais, namas ly- 
suotas ir šokių salė. Biznis geras. Par- 

savininko nesveika
ta. Mr. Lakner, 178 Stockholm St., 
Brooklyn, N. Y. (32

Parsiduoda Lietuviška užeiga ir knr 
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 Barber Shop
Vienintelė didelėj lietuvių kolonijoj; 

pirmos klesos dviejų krėslų barzda- 
skutykln ir cigarų skyrius. Parsiduoda 
už cash ar ant 
giai. Biznis eina 
duota iki April 
išpardavimo, nes
šitų šalį. Informacijų klauskit laišku: 
A. Danielius, 70 No. 7th St., Easton, 
Pa. (32

ianiokesčio visai pi- 
gerai. Turi būt par- 
1 d. Kitaip eis ant. 
savininkas apleidžia

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

Brooklyn, N. Y.

Tol. Stagg 8470 ir 2054

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

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankietams Ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

—- Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

Mūsų Centras, Ine.:
L. S. (Reiškia “Labai Plo

nas”) Petras I. Storasis, 
šventakuprių Tėvas (vietinis) 
L. P. (Reiškia “Labai Plo

nas”) Stasys Plonasis, 
13-sis Sekretorius;

N. D, (Reiškia “Ne Didelis”) 
Dzidorius A rtojas, 

Mūsų Išdžius, 
su žodžiu “A

Šis telegramas

Antspaudas 
men”.

Pridurkas: 
mums pasisekė iššmugeliuoti be
Tarkos Klebono cenzūros: Va
lio, valio, valio!!!”

šis juokdarių sveikinimas su
kėlė daug juoko.

Tuolaik baigėsi skani vakarie 
nė, baigėsi ir programas. Nuo 
stalo kįlant, toastmasteris p. 
Grinkus pakvietė sugiedoti Lie
tuvos Hymną ir visi, daug čia 
esamų dainininkų bei p. Venc
kaus orkestros padedami sugie 
dojo skardų: “Lietuva Tėvynė 
mūsų”.

Potam dar buvo gražaus lai
ko ‘ir svečiai bei viešnios šoko 
iki 1 vai. nakties ir visi links
mame ūpe išsiskirstė, džiaug
damies vienu 
dingiausių,
linksmiausių “Vienybės 
nių bankietų, kuriam nemažai 
dėjo trūso “Vienybės” Direkto
riai, kad suteikti Brooklyno ir 
apylinkės lietuviams vieną iš 
priimniausių atsiminimų.

Fotografas M. Liaukus nu
traukė didelį ir gražiai nusise
kusį šio vakaro paveikslą, ku
ris bus galimas gauti pas jį ir 
“Vienybėje”.

Del vietos stokos, atidedame 
kitam numeriui gerbiamųjų 
svečių surašą, taipgi vardus 
pirkusių Šerus, ir tt.

Reporteris.

iš didžiausių, nau- 
naudingiausių ir 

meti-

Tel. Greenpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

229 Bedford Ave., kampu N. 4 8t. 
BROOKLYN, N. Y.

X-Spindullu Dlagnora
Valandos:

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

H -
NAUJAUSIOS MADOS

Pianai ir playerlal, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausių 
kainų už cash ir ant len 
gvinusių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Rolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų 

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

Reikalingas pusininkas ir pagalbi
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262
** 1 .. 1 ■ ~~~

Telephone Triangle 1450

Ofiso
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pffgal sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

GeiCa dol Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

IR M ALTORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalovoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAB
173 Bridge St.,

Su

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gyd<

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

LIETUVIŠKA AKUSEBKA įv

Ji

Marijona TamkienB 
palagų ant pareikalavimo

S
8priB
Odicnų ar naktj, taipgi ir nedSl-X 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau V 
Mačiai už prieinamą kainą £

<$► 30 CTAGG STREET X
Brooklyn, N. Y. X
Tel. Stagg 67B1 £

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

Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimų.

įonoE

o

o

adresu:lino

STOKES
C. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

=a o ra orrz.zzx-rra o ra orazrarara o raoc=
Skaniai ir Sveikai galite Pavalgyti tik

NAUJAME RESTORANE

3OE3C

o
kur geriausi virėjai gamina Lietuviškus, Amerikoniškus 
sveikus, gerus ir sočibs valgius, kokius tik pageidaujate

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

UE30 OE3OE ZOESOE IOE3O

o

o
n

jo ra o?

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kainų; taippat pasirendavotl svetainų susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y.

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilną! užganėdintas

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Mrtyvo 
gtugykla

6
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