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SUKILĘ LIETUVOS KATALIKAI 
METO POPIEŽIAUS ATSTOVĄ

SUPUVUSIAIS KIAUŠINIAIS
Europos Diplomatija Suskilo į Dvi Dali: Viena 

Pusė už Anglus, Kita Už Prancūzus.

PREZIDENTAS COOLIDGE NEPAISYDA
MAS SENATO VĖL ĮTEIKĖ KANDIDA
TŪRĄ WARREN’O.

Kovo men. 8 d. Kaune ir pro-KAUNAS, Kovo 10.
vincijoje (vyko dideli protesto mitingai prieš Vatikano 
pasirašymą konkordato su lenkais. Priimtoji rezoliucija 
Kaune reikalauja atitaisymo, arba atšaukti Lietuvos at
stovą iš Vatikano ir Vatikano delegato iš Kauno. Nepai
sydama policijos įspėjimo dalis minios aplinkiniais 
liais prasiskverbė prie Mon. Zecchini’o buto ir, jam 
išėjus, svaidė kiaušinius. Tuojaus atvykusi policija 
sklaidė minią. — Elta.
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Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Kauna?. (“Vienybės” kor.) - grinėjo bylą Juozo Urbanavi-ĮSunku, sunku mums dabar gy 
tunas laukė- beapturėsiąs iš- čiaus, kuris buvo kaltinamas venti, o kur gi galas?...Kaunas laukė’ beapturėsiąs iš

kilmingas krikštynas naujo pe
riodinės spaudos organo — 
“Dzūkų Bizūnas." Viskas kaip 
reikia atlikta, akušerė (cenzo
rius) pripažino galimu ir nepa- Sipavičium ir Ignu Štoku, nak- 
vojingu paleisti į baltą svietą ties metu išlaužė geležinę lango 
ši naują tvarinį. Gimė gražus štangą, išlindo per padarytą 
iliustruotas, raudonais viršeliais Jango grotose skylę kieman,1 ir 
ir aštriu, giliai protingu turi-'ten atplėšęs kiemo duris pabė- 
niu, satyros laikraštukas; bet... go.
jis nepamatė balto svieto. Mat, j Teismas Juozą Urbanavičių 
gimė nesiprašęs mūsų apskrities už pabėgimą iš kalėjimo nu- 
viršininko ir šis atėjęs į spaus- baudė dvejais metais sunkiųjų

kad, būdamas areštuotas ir lai
komas kalėjime, susitaręs su 
kitais kaliniais pabėgo. Jis su 
Antanu Ringevičium, Vitoldu

Washington. Republiko- 
nai, išmetę radikalus kaip
La Follette ir kitus, dabar 
vėl pradeda nusileisti jiems, 
nes mato, kad be jų jie kon
greso negalės pilnai valdyti.

—o—
Roma. Pirmą sykį prie fa

šistų valdžios iškilo didelis 
darbininkų streikas.
miausia sustreikavo maši
nistai, nariai fašistų unijos.

mo laikui prisiųsti išpildy-' Prie jų prisidėjo ir sočia-j . . ...
tas blankas. Visos blankos listu unija. Fašistai sako,ltuv® surinko visus puslapius, darbų kalėjimo.
turi būti'išsiųstos pirm ko-'kacf jie nevaldo šalį, idant net korektūras ir uždarė į šėpai Antanas Ringevičius ir Vitol-

Chicago, čia apsireiškė 
keista liga, panaši į influen- 
zą, kuri bėgy 12-kos dienų 
jau nunešė 279 gyvybes. Per 
vieną dieną susirgo 90, mi
rė 28.

—o—
Washington. Kadangi ko

vo 15-ta pripuola nedėldie- 
ny, tai valdžia paskelbė, kad 
taksas mokanti piliečiai 
gaus vieną dieną pailgini-

Pir-

šarkiškių Bubukos

vo 16-tos vidurnakčio.
—o—

Medina, O. Prie keistų' 
aplinkybių čia nuodais žu
vo du nariai farmerių šei
mynos, o trys serga. Valdžia 
nežino nuo kokių nuodų jie 
kenčia ii* kas nuodija. Tyri
nėjama kava, kurią šeimy
na gerdavo.

—o—
Kaunas. Katalikų komen

dantas čia išvijo vienam mė
nesiui prof. Herbačevskį iš

* GENEVA, Kovo 12. — Anglijos užsienių reikalų 
ministeris, Chamberlain, ilgoje kalboje nurodė, kad 49 
tautų pritartas taip vadinamas protokolas netinka gy
venimui. Sulyg to protokolo visi tarptautiški klausimai 
turi būti rišami arbitracijos keliu. Už protokolą stojo 
Francija ir mažos valstybės, bet anglai nurodė, kad jis 
nieko nereikš jei prie Tautų Sąjungos neprisidės Vokie-illcolUi xxvxm^w^, 

tija ir Amerika. Anglija nori sudaryti blokus galinges- Kauno, nes tas aštriai kriti
nių valstybių, pavyzdžiui, iš Vokietijos, Francijos, An-’įavęs veidmainingus kleri- 
glijos ir Amerikos, ir kad tos valstybės diriguotų visam' kalų vadus.

■kapitalistai eitų riebyn.
1 —o—

Paris. Francūzų spauda la 
bai nepatenkinta, kad An
glija atmeta taip vadinamą 
protokolą, garantuojantį ar 
bitraciją ginčijamais tarp
tautiniais klausimais. Ji sa
ko: anglai užmušė taiką.

pasiskelbė priešingi įvedi 
mui tikybos painokų Į pra 
dines mokyklas.

Manchester, N. II. Apie 
1,400 žmonių čia serga in
fluenza.

Francūzų kalbėtojas Briane! kritikavo anglą, bet Kaunas Tikisi 
vėliau tapo diplomatiškai, nutarta dalyką atidėti iki Tau- Gauti Paskolą 
tų Sąjungos seimelio. Taigi lenkai galės būti ramus iki 
rugsėjo mėnesio, kad vokiečiai dar nereikalaus jų ntbe- 
žių peržiūrėti.

Dresių Siuvėjai 
Šapose, Bet Nedirba

buvo sugauti 
anksčiau ir teismas juos nu
baudė po pusantrų metų sunkių 
jų darbų kalėjimo, o Ignas Što
kas pasislėpęs ir ieškomas.

Dmrs.

WASHINGTON. — Prezidentas Coolidge sumanė 
kovoti su senatu ir vėl išnaujo įteikė atmestojo Warreno 
kandidatūrą į prokurorus. Republikonų partijos vadai 
prašė to nedaryti, bet matyti trustai labai nori to žmo
gaus prokuroro vietojo ir prezidentas vėl jį stato.

- ...........

New York. Moodys Investors 
Service skelbia, kad greitoje at
eity amerikonai paskolins Euro
pai apie bilioną dolarių. Bus 
skolinta Austrijai,

New York. Apie 30,000 uni- 
jistų dresių siuvėjų, nors atsi
lanko į šapas, bet nedirba. Mat, 
unija ginčijasi su džoberiais

Keletas Trumpų 
Statistikos Žinelių

30,000 Apleistų Ūkių 
Vienoje Valstijoje

Vokietijos kaslink kainų. Plosčių siuvyklų 
miestams, Francijai ir Lietuvai, bosai pyksta ant dresinių, kad 
Sakoma, Kauno miestas gaunąs (je 
milioną dolarių paskolos, 
skolos gavimu rūpinasi Dr. 
nikas. Buvo norima gauti 
milionu dolarių.

Prie to skelbiama, kad Lietu
vos valdžia gausianti penkis mi
lionus dolarių.

l’a- 
Vi- 
du

perdaug unijai .nusileidę, 
;kas gali vėliaus pakenkti ir 
jiems.

kiekvienų iškastų 
anglių žūdavo po

iki birželio 30,

New York. Tapo surokuota, 
kad 1922 metais anglių kasyk
lose dirbo 848,932 darbininkai, 
iš kurių tapo numušta 1,971. 
Reiškia, ant 
233,576 tonų 
darbininką.

Per metus
19,24 į Ameriką įvežta deimantų 
ir kitokių brangių akmenų ver
tės 73 milionu dolarių.

IŠ dešimties akrų miško, kurį 
Kolumbus rado Amerikoje, ke
turi tapo ariamais laukais, o li
kusi dar turi augančių medžių, 
kirstų ir nekirstų. Tokia yra 
proporcija tarp miško ir ne miš
ko žemių Amerikoje.

Washington. Kongresmanas 
Rubey sako, kad jo valstijoj 
randasi apie 30,000 apleistų far- 
mų, ant kurių savininkai nega
lėjo išgyventi ir morgičius ap
mokėti. Pridėjus prie to, kad a- 
pie 82 bankai subankrūtino far- 
meriii d ištrūktuose, susidaro ne
kokia “gerovė" Amerikos 
ninkams.

Svarbiausi Amerikos 
Laikraščių Palaikytojai

ūki-

Trys Kandidatai į 
Vokietijos Prezidentus

Paslaptys Plaukų 
Garbiniavimo

Washington. Cenzo biuras skel 
bia, kad 1923 metais laikraščių 
savininkai Amerikoje turėję pa
jamų virš 1,268 milionus dola
rių. Iš tų pinigų 793 milionai 
priklauso skelbimų davėjams, o 
skaitytojų prenumeratų buvę 
tik apie 361 milionas. Reiškia, 
du trečdaliu pajamų laikraščių

(konfiskavo). Nelaimingas nau- das Sipavičius 
jagimis! Taip Lietuvoj dabar 
gražus, aromatais kvėpiantis 
oras, ir jam neteko nei valan
dėlės pasigėrėt... Tebūni jam 
lengva Lietuvos nors žemelė, | 
tuom labiaus, nepagyvenus jam 
neteko nė “sugriešyt,“’ o tas PABAIGTAS TARDYMAS Iš
reiškia neabejojamą dangų...

Alfas

kor.) 
Stau- 
stotį. 
tilta,

Rokiškis. (“Vienybės" 
Sausio 26 d. Papartinės 
gis truputį įgėręs ėjo į 
Bet einant per plento
nuvirto ir pusiau galvą perskė
lė. Mirė ant vietos. Nors S. bu
vo įgėręs, ir tai dar abejotina; 
bet kad žuvo del miesto valdy
bos apsileidimo, tai visi žino. 
Tilto apačia yra išlieta cemen
tu, tilto viršuj nėra jokių pa- 
ramčių ir blaivas gali įkristi 
patiltėn. Pernai tame tilte už
simušė arklis. Po šventai tie
sai, miesto valdyba turėtų S. 
šeimyną maitinti, bet tas ne
bus,, nes teisybė išvažiavo pas' 
indijonus. Verta didelės baus-l 
mės. P. Kriukelis •

Kaunas. — D-ro J. šliupo pa 
skaita. Sekmadienį, vasario m 
15 d. 14l/-> vai. “Baltosios Gul- 

I bes" (Rotušės) salėje įvyks dak 
toro J. Šliūpo paskaita, apie 
Voltaire ir jo atliktuosius žmo
nijai darbus.

try- 
aps- 
tar- 
ak-

BĖGUSIŲ KALINIŲ
Pabėgusiųjų 1923 m. vasario 

mėnesį iš Kauno kalėjimo 
likos kalinių Kauno m. ir 
V. nuov. teismo tardytojo 
domas pabaigtas. Sustatęs
tą Valstybės gynėjas bylą per
davė Kauno apygardos teismui.

Kaltinamuoju aktu kaltina
mi yra už pabėgimą iš kalėjimo 
vienuolika kalinių, o šeši kalė
jimo prižiūrėtojai ir bu v. ka
lėjimo viršininkas Gindvila už 
nerūpestingą kalinių saugojimą 
ir neuolų pareigų ėjimą.

Byla veikiai bus paskirta na- 
grinėt. Dmrs.

Noškūnai, Kanevos vals., Ly
dos apskr. — šįmet gyventojai, 
norėdami sulaukti savo sodžiuj 
mokyklos, prašė vienu metu 
Vilniaus Ryto ir Lydos Inspek- 
toriato mokytojo. Lydos Inspek- 
toratas atsiuntė tuojau lenkę 
mokytoją, kuri surinko sodžiaus 
vaikus ir pirmoje pamokoje ė- 
mė peikti ir juoktis iš lietuvių 
kalbos. Pasakojo apie lietuvius 
nebūtų dalykų. Taip vaikus pri- 
baidžiusj paklausė, kas čia nore 
tų mokytis lietuviškai. Tik 4 
vaikai išdrįso pasakyti, kad no
ri mokytis lietuviškai, kiti bi
jojo ir tylėjo arija sakėsi nemo
ką lietuviškai. Po keleto dienų 
noškūniečiai pažino, kad in
spektoriaus atsiustoji mokyto
ja yra buvusi virėja pas vieną 
to krašto kleboną ir ten pra
mokusi šį-tą lietuviškai. Taigi 
toji virėja po dviejų metų bu
vimo Vilniuje 'kokiuose tai šv. 
Kazimiero kursuose dabar in
spektoriaus paskirta į Noškūnus 
mokytojauti. Noškūnų gyvento
jai yra lietuviai, bet labai ma
žai yra susipratę. Jiems vis vie
na, kaip vaikai mokysis: lie
tuviškai ar lenkiškai, vokiškai 
ar rusiškai. Taigi tėvai lengvai 
tą mokytoją įsileido. Tik pama
tę, kad labai mažo mokslo, rū
pinasi dabar ją išginti.

Skruzdė.

Matuizos, Valkinykų valse. — 
Sausio m. pabaigoje buvo čia 
vestuvės. Prisirinko daili, 
jaunimo. Buvo laukta, kad 
peštynių, kaip anais metais 

Į davo, 'bet ačiū Dievui viskas pra

m.

bus 
bū-

dar

Augštųjų Mokyklų 
(eigos New Yorke

New York. Pasirodo, kad šio
je valstijoje kolegijos, universi
tetai ir profesinės mokyklos, 
kasmet gauna apie 42 milionu 
dolarių jeigu. Iš jų studentai 
sumoka apie 12 milionu, kole
gijos užsidirba apie 6 milionus, 
valstijos valdžia duoda 3 milio
nus, Washington© valdžia duoda 
2 milionu, privatiški aukautojai 
duoda apie 9 milionus, iš kitų 
šaltinių gaunama virš dešims 
milionu.

Berlin. Centristų, arba kleri
kalų ir demokratų partijos yra 
nutarę statyti Marksą į Vokie
tijos prezidentus. Tokiu būdu 
bus tl’ys kandidatai: Marksas, 
socialistų Braun ir monarkistų 
Jarres. Komunistų kumštinin
kas nors skaitomas kandidatu, 
bet nesitiki daug 'balsų gauti.

Buzzienė Permaino
Savo Vardą

Evansville, Ind. Metų amžiaus 
Jono Rigsby sūnelis žaisdamas 
su pusės dolario pinigu, “padė
jo” jį į tėvo burną taip, kad 
reikėjo tėvą j ligonbūtį vežti ir 
turtą išimti.

New York. Teismas pavelijo 
Onai Buzzienei permainyti savo 
pavardę į Mrs. Feme’’ Ji savo 
prašyme nurodė, kad pirmesnis 
vardas primenąs jai labai skau
džių dalykų. Buzzienė dabar gy
venanti su savo tėvu, Aleksan
dru Krikščiūnu, 318 E. 151 St., 
New York’e.

Carncgie, Pa. Plieno darbai 
pradeda gerėti. Darbininkai kal
basi, kad bosai rengiasi algas 
kapoti.

Cleveland, O. Vietos elektros 
inžinierius paskaitoje nurodė, 
kad sekretas garbeniuotų plau
kų yra tas, kad iš apvalų plaukti 
pasidaro plokšti ir nuo to vin-' savininkai gauna iš biznierių, 
giuojasi. Taigi “permanent kurie duoda garsinimus, 
wave" padarymas reiškia ištem  
pimą ir suplokštinimą plaukų ir -n t pqvn 
įtepim, aliejaus kad vanduo jų į,() Me(]alį ” 
nepermirkytų. Vien elektra +n 
gali padaryti.

t ą

West Virginijos Anglių 
Kasyklos Vienijasi

New York, čia pradėta žings
niai, kurie prives prie susilieji-j 
mo visų neunijinių West Virgi
nijos kasyklų. Kapitalas mano
ma bus tada apie šimtas milio
nu dolarių. Tos kasyklos gali iš
kasti apie kelis milionus tonų 
anglių į metus. Kadangi jos ne- 
unijinės, tai yra pavojus anglia
kasių unijistams iš to susilieji
mo.

Cleveland, O. Apie 50 
į įžymesnių lenkų gavo taip vadi
namą “Meczie Hallerowski” me
dalį už pirkimą bonų ir šelpimą 
Lenkijos kitais būdais. Meda
lius iškilmingai dalino Detroito 
ir Pittsburgo lenkų konsulai.

vietos

Hamburg-American Linija 
Mažai Pelno Turėjusi

Berlin. Garsi vokiečiu laivu 
kompanija, Hamburg American 
linija, skelbia, kad pernykšti 
metai buvę labai blogi biznio at
žvilgiu. Vienok vistiek suimta 
apie aštuoni milionai dolarių pa
jamų ir pelnyta apie $75,000.

Scranton, Pa. Sakoma, kad a- 
pie 35,000 šios apylinkės anglia
kasių dirba tik puse laiko, arba 
dar mažiau.

Cleveland, O. Lenkas Jonas 
Skwarzynskis, 30 metų, nuo W. 
77 gatvės čia pasipjovė mėsiniu 
peiliu. Priežastis nežinoma.

Spring Valley, Ill. Kasykla 
No. 1 čia dirba reguliariškai, nes 
miestui anglis pristato ir turi 
užsakymų. Užtai kasykla No. 2 
dirba ant savaitės po astuonias 
valandas, kaikada daugiau. Lie
tuviai labai užsiėmę girtuoklia
vimu.

Reškutėnai, Kaltinėnų parap. 
Švenčionių apskr. — Buvo ra
šyta apie mūsų sodžiaus žmonių 
darbštumą ir jaunimo pasilink
sminimus. Mūsų sodžiaus jauni
mas visgi galima tarti, kad jau 
bent kiek prasilavinėęs: paskai
to laikraščius, knygutes ir dau
gumas dalyvauja bažnytiniame 
chore, šventadieniais namie gra 
žiai padainuoja, tai ir seniai no
riai pasiklauso. Vasario 2 d. mū 
su jaunimas susilaukė visai ne
kviestų svečių — RokuČių jau
nimo. Jau ištolo buvo girdėti, 
kaip Rokutiškiai ėjo, bliaudami 
laukiniais balsais. Su jais ėjo 
lyg koks vadas lenkų kareivis 
su kardu prie šono. Atvažiavo

ėjo kuoramiausiai. Tik čia 
yra pasilikęs nuo seno netikęs 
paprotis, būtent, atvažiavus 
svetimai šaliai daryti jiems vi
sokių šunybių. Be to neapsiėjo 
ir šiuo žygiu. Vieno svetimos 
šalies brolio Matuizų bernai per 
kirto ašį ir tam vargšui reikė
jo ieškoti naujos ašies, samdy
ti žmogus įtaisyti. Kitiems vėl 
kitokių šunybių pridaryta — 
vienas vadelių visai nerado, an- 

tais pat metais per bankus ir tras rado sukapotas vadeles, jis čia tik paviešėti pas tėvus.
j trečio vėl apinasris sutrauky- Į Atėję

Kaunas. — 1925 m. Lietuvos 
piliečiai per pašto įstaigas gavo 
iš Amerikos 40,330 perlaidų iš 
viso 9,340,946 lt. sumai. Į šį 
skaičių neįeina perlaidos, gautos

mūsų sodžiun ištraukė 
tas ir daug ko kita negražiai 'bonkutes, susigėrė ir leidosi į 

Kaunas. — Lietuvos užsienio padaryta. Reikėtų mūsų jauni- namą, kame jaunimas dainavo, 
prekybos apyvarta sausio mėn.'mui mesti tuos senus ir netikti- Greit nuo jų mūsų jaunimui pri 
pasiekė 40,592,260 lt., iš jų iš
vežimui tenka 23,729,827 lt. ir 
įvežimui — 16,762.433 lt. Tuo 
būdu nežiūrint to, kad keliai sa
kytą mėn. buvo labai bjaurūs 
ir pristatymas į centrus žemės 
ūkio produktų buvo tuo apsun
kintas, vis dėlto balansas davė 
didelį aktyvą.

kitas įstaigas.

sius papročius. Geriau suėję ką'siejo išsiskirstyti. Negi mušie- 
geresnio prasimanytų, laikraš- 
čiii paskaitytų, bendrai pasilink- 
mintų, pasikalbėtų, negu tas šu
nybes daro.

Matuizos Pinčiukas.

Kaunas. — 1924 m. Kaune-bu 
vo 208 gaisrai, iš jų 14 dideli, 
50 smulkių ir 144 atvejais ka-1 miestelis tiek 
minų užsidegimai. Degusieji tro mums reikia mokėti, 
besiai rūšimis skirstomi taip: parėjo mums mokėti vadinama 
16 mūrinių namų, 16 medinių, | “ginava oplata” 
14 fabrikų ’* ’J ! ............. ..
monių ir

si su valkatomis! Likę vieni, 
ėmė skirstytis po sodžių, grai- 
žėsi muštis. Jų vadas su kardu 
rankoje daužė tvoras, lyg norė
damas visus išbaidyti. Gerai sa
ko priežodis: “kad kiaulei duo-

šarkiškės, Valkinykų vals. — turn ragus, visą svietą išbady- 
Sunkus mūsų gyvenimas. So- tų" — taip tam atsitiko su 
džius nedidelis, tik 15 ūkininkų, (kardu. Sodietis,
o mokesčių, mokesčių! tai gal ki 
tas Nepriklausomos Lietuvos 

nemoka, kiek 
Nesenai

’ (?), kurios 
„ dirbtuvių ir kt. į-' mes jokiu būdu nepardavę gy- 
18 kitokių trobesių.1 vulių negalime išsimokėti. Susi- 

Gaisrų padaryti nuostoliai tais rinkę nutarėme, kad reikia eiti 
metais siekė 386,078 lt., o drau- valsčiui pasiskusti. Tikėjomės 
dimo sumos — 149,180 lt. Dau- pasiskundus numažins, bet kur 
giausia gaisrų buvo gegužės 

(mėn.

Komedijų Vaidintojai!
Visi pirkite naują iš Lietuvos 

gautą komediją
PONIA PIPSE

ir
PANELĖ TIPSE

Už PABĖGIMĄ Iš KALĖJIMO 
Praėjusią savaitę Kauno apy

gardos teismas Kėdainiuose na-

tau! Negana, kad nesumažino, 
bet dar 30 auksinų daugiau už
krovė. Tai ir skūskis žmogau! 
Nežinia, kokią teisę turį mūsų 
ponai bausti no 30 auksinų žmo
nes už paprastą pasiskundimą!

Vaidina Keturios Moterys
Vienas Aktas 

Kaina----------- 25c.
VIENYBĖ

193 Grand St., Brooklyn, N. Y,
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Į PERŽVALGA j Liaudies Dainų Erotika
Rašo A. č.

Redakcijos Straipsniai Įį
{VATIKANAS PADOVANOJO LENKAMS VILNIŲ 
SU VISAIS ŠKAPLERIAIS.

Persiniainymas. | Liaudies laukimas", turbūt,
Keistis visi daiktai turi. Jie ’ neužilgo išsipildys. Ką Lietuvos 

nusidėvi, nusinešjoja, pasensta ! valdžia i
ir nyksta. Tai yra likimas vi-lką lenkai _______ , ... ........ .
su mūsų ir visų mūsų darbų, jgrįžš teisėtiems savininkams —

Bet taip regis tik paviršuti- lietuviškas Vilniaus kraštas pri
mai žiūrint. Mokslas sako, kad! 
medžiagos sunaikinti negalima.
kad energija yra amžina. Teisy- “Pantaplių bučiavimas.” 
bė: energija ir medžiaga kei- Su kuo važiuoji, to ir dainą 
čiasi. Vieną dieną ji tokia, kitą dainuok. Bolševikai šitą pramo- 
dieną kitokia. jko tik

Ir atgimimas, arba susidary- kada , ______
mas naujo daikto iš medžiagos bet nesulaukdami pradėjo “pan 

'■ veikimą, ku
rį taip saldžiai pajuokdavo pas 

vilties, jkitus. Jų vadas Skvirskis Wa- 
nusisamdė ameriko-

valdžia mikčiojimais prarado, 
ai neteisėtai užsidirbo.

klausys lietuviams.
—o—

Su kuo važiuoji, to ir dainą

šįmet. Jie laukė-laukė 
Amerika juos pripažins,

nykstančių Senų daiktų, yra tas, taplių bučiavipių” 
ką filosofai vadina transforma- • • • ’’** *
cija. Ji dunda mums 
kad brangiausi mums dalykai 
niekad neišnyks. Jei vienas dar
bas netampa išvestas iki galo, 
jo vieton atsiranda kitas ir 
žmonės vis turi dirbti.

dažnai, padabinus daiktą 
naujomis ypatybėmis, audėjus 
jį kitokia išvaizda, mes priver
čiame žmones manyti, kad įš- 
tiesų, tai koks naująs. “moder
niškas” dalykas. Visi šoka dirb
ti su nauja energija, nors 

. renybėje, esmė to dalyko 
sena, labai sena.

—o— 
Gražiai išleistas veikalas.

Kovo 4 d., tai yra lenku šventojo 'Kazimiero dienojo 
— tarsi tai didesniam Lietuvos išjuokimui! — Vatikanas 
užbaigė su Lenkija konkordatą, kuriuomi Papa padova
nojo Vilnių lenkams. Tą dieną ši žinia buvo Įteikta pašau-Į Ir 
lio laikraščiu korespondentams, o ant rytojaus jau visi 
skaitė apie tai, kad ką pradėjo Hymansas, ką pastūmėjo 
pirmyn Ambasadorių Taryba, ir ką gerokai pagelbėjo 
p. Čarneckis vėjavaikiška “nota,” tą dabar užbaigė Ro
mos Papa. Jisai pripažino Vilnių lenkų kardinalatui Var
šuvoje, ir net nevalia bus lietuviams turėti Vilniuje savo 
lietuvio vyskupo (kuriuomi ligšiolei buvo vysk. J. Matu
levičius) ; turės būti vyskupas lenkas, kaip to lenkai rei
kalavo ir kaip Papa mielai ant to sutiko. Kurgi nesutiksi 
Juk jis senai yra pareiškęs pasauliui, kad jam, dar papa 
neesant, “1 
Vilnius, mūsų protėvių sostinė, mūsų širdis, netik, ačiū tė, ’ kurią reikia atžymėti kai 
mūsų politikierių ūkanotai politikai, tapo įrašytas Į pa-į po labai dailiai spaudos atžvil 
saulinę istoriją, kaipo Lietuvos kvailai praloštas lenkams, 
bet ir į bažnytinę istoriją, kaipo*Romos Papos riebi do
vanėlė vėl tiems patiems lenkams. Ji Papa padovanojo ir 
sykiu lenkus palaimino, Įteikdamas škaplerius. Apie tą 
symbolingą aktą primena “Vilniaus Aidas” (nr. 22). sa
kydamas: “Lenkijos konkordatas su Rymu, sprendžiant 
iš endekų šulo VI. Grabskio parašo, kuriuos dešiniųjų

tik- 
yra

Gavome naują K. S. Karpavi- tik jie, bet ir
labai smagu” buvę Lenkijoj pagyventi. Dabar čiaus dramą “Algis ir Giedru-! valdybės niekad

giu išleistą.
Drama ši. tikimės, taps mė

giama lietuvių, nes dalykas ei
na apie Lietuvos istoriją, apie 
laiką, kada krikščionybė nugalė
jo mūsų seną tikybą, kuria 
mės garbinome Perkūną; Ji jau 

Chicagoje irns enuenų sum vi. oiaiKsmu paiaov, nunuvo uwuuuju buvo vaidinama Chicago 
kandidatas Į švietimo ministerius yra gavęs is paties po- cievelande su pasisekimu, 
pežiaus rankų, turi siekti labai toli.” i veikalas

Taip, turi siekti ir jau pasiekė perdaug toli; pasiekė hės“ 
tiek, kad Papos padovanoti Grabskiui škapleriai drauge plioris. 
su Vilnium, lyg su visomis šventenybėmis užtvirtino Že
ligovskio banditų baisią vagystę, kruviną 
skriaudą; tie škapleriai lyg atstoja symbolĮ storo, aš
traus ir sunkaus vergijos retėžiaus, I 
tai ant trečios dalies Lietuvos žmonių užmetė ir kuri da
bar “šventasis tėvas” palaimino, kad sėkmingiau ant 
Lietuvos kaklo užsiveržtų. O ten Varšavoje jau mokės 
kitą škaplerių galą paturėti, kad Vilnius nebeištruktų 
iš katalikiškų ponų nagų ir nebepereitų prie “pagoniš
kos” Lietuvos...

Reikia vienok numanyti, kad nelabai sklandžiai vys
tysis šitas nešvarus gišeftas, kuri po vardu “konkorda
to” užvėrė Romos Papa su lenkų ponais endekais ir su 
Vilniaus dovana bei su škapleriais užpečėtijo. Taip va, 
p. Hiram K. Moderwell, Amerikos korespondentas Ro
moje, jau pabriežė faktą, jogei Papa padarė klaidą pri
skirdamas vokiškas, austriškas, lietuviškas ir rusiškas 
žemes prie Varšavos kardinalato. Jisai, kabeliuodamas 
Amerikon kalbamąja žinią, šitokį priduria komentarą:

“Politikos tėmytojai prisibaimija, kad tik neiškiltų 
agitacija tarpe vokiečių, austrų, lietuvių ir rusinu ma
žumų, su reikalavimais duoti vyskupus ir kunigus iš sa
vo pačių tautos kraujo. Jei tas iškils, tai užgims nuolati
nis politinis nepasitenkinimas, kuris suteiks nesmagumų 
dvasinėms valdžioms” (t. y. Romos Vatikanui).

Taip kalba bešalingi politikos žmonės Europoje, nes 
jie numato ateitį, kurios nenumato trumparegiai “Kris
taus politikieriai” Vatikane. Šitoki bruzdėjimai labai 
galės iškilti. Ir ką tada darys lenkai? Be abejonės jie 
panaudos savo banditų ginklus, kad ir su kraujo pralie
jimais maišyti “maištininkus”, niekuo nekaltus, tik duote 
parduotus žmones. O ką darys tuomet Romos Papa? 
Drąsiai galima spėti, kad jis nusiduos nieko nematąs, 
kaip kad ir ligšiolei nusidavė nematąs kankinimo Vilni
jos lietuvių, arba Galicijos rusinu.

Kaip Lietuvoje atsilieps šitokis Vatikano žygis, dar 
negalima žinoti. Tuomtarpu vargiai Lietuvos plačioji 
liaudis galėjo veikiai dažinoti, ką čia katalikų garbintas 
“šventasis tėvas” su Vilniumi padarė. Matote, cenzūra 
turėjo apsižiūrėti, kad nepasklystų tokios neramios ži
nios po kun. Krupavičiaus ir Ko. avinyčia. Tas šituo 
“šventuoju metu” kaip tik būtų nepraktiška. Ir ištikrųjų 
Lietuvos laikraščiuose mes randame labai menkai apie 
rašoma; net ir apie tuos Papos dovanotus Grabskiui 
škaplerius mes randame (gana keistai) — Vilniaus laik
rašty, po lenkų letena leidžiamame! Vienok ir Lietuvos 
cenzūra negalės išlaikyti savo delną uždėjus visų šalti
nių, per kuriuos liaudį pasiekia teisybės gandai. Mato
mai, kad kaip kas jau ir atsižinojo. Anądien N. Y. Times, 
rašydamas apie Lietuvos Vyriausybės ruošiamą Vatika
nui protestą del to su lenkais konkordato, priduria se
kamą žinutę:
, “Lietuvos visuomenė, sakoma, yra be galo susijudi
nusi ir reikalauja savo valdžią, kad prašytų Romą at

gaunamas “Vieny- 
Knygyne už $1.00 egzem-

(Užbaiga) 
“Tu. mano mergužėle, 
Mergele, lelijėle, 
Tai aš tąvim gėrėjaus, 
Kaip per laukelį ėjai. 
Tas tavo grėblužėlis, 
Tas tavo klevinėlis, 
Tai jis gražiai švytavo 
Tarp baltųjų rankelių.” 

(Jušk. Svodb. d. 225 p.)
Sis švelnus, plonutis liaudies dainų skaistu

mas pasižymi erotinės meilės gilumu. Toji meilė 
gili ir bernelis neišsižada mergelės, nors jam 
reikia “keli šimtai mylelių” joti, ilgai žirgas 
šerti ligi savo mylimą mergelę jis gaus. Paskui 
paklausus,

‘•‘Mergele, lelijėle.
Ką aš tave klausiu:
Ar dar mudu ženysivps?

Ar rudenio lauksiv?”
(Basam Ožkabal. d. CLVIII)

Mergelė dar prašo palaukti, ir bernelis Įau
kia.

“Da palauki, bernužėli; 
Da palauki, dobilėli, 
Duok man pauliotie’-

Randame' dainų, kur del meilės
(Ten pat) 

bernelis ir

shinglone
ną rašytoją ir tas pradėjo siun 
tinėti propogandą iš Washing
ton© apie rojišką padėtį Rusi- 
j6j. Esą, ekonomiškai šalis tur
tėja, valdžia mokyklas šelpian
ti, bolševikai yra gabiausi, ge- ( 
riausi Rusijos tvarkytojai, ką1 
gali gaut. Pats Skvjrskis gi j 
fraku apsidėjęs lando po Ame-!
rikos valdininkų ir biznierių raš gyvybės nesigaili, kad tik išgelbėtų mylimąją ar 
tines. !jos vainiką. Koks čia tragizmas, koks meilės

Tikslas tos propogandos yra gilumas! Bet visur šis gilumas pasižymi švel- 
gauti šiokį tokį Amerikos pri-!niu natūralizmu. Kaip matėme, ir šlykštumai 
pažinimą. Po pripažinimo rusai gana gražiai, nekaltai pasakoma; tas pilnas gai- 
tiki gauti paskolą, be kurios ne- lėsio pasakymas rodyte rodo tos nuodėmės pragąi 

kitos Europos štingumą, Lietuviai gyveno arti prigimties, 
tvirtai neatsi

Anglijoje, pri-

mo- 
kėjo prie jos prisitaikinti, ją gėrėtis ir per ją tik
tai natūraliai, bet nekaltai, gražiai galėjo išreikš
ti erotinės meilės prasižengimus.

Taigi, kaip matėme, mūsų liaudies dainos 
spindi skaistumu, erotinių jausmų švelnumu, 
gausumu, nuoširdumu, gilumu ir ypač malonu
mu. Juk kiek ten maloninių žodžių! Kiek poezi
jos! Jei pažiūrėtum literatūros teorijos žvilg
sniu. tai pamatytum, kad kalba labai vaizdingą, 
graži, grakšti, pilna gražiausių palyginimų. epite
tų. figūrų, nes visa 
sielos gelmių.

Kaip augščiau 
gyvena idealais; iš 
lė skaisti: 
mo nėra,

tai išplaukė iš mūsų tautos

minėta, lietuviai daugiau 
to idealizmo ir erotinė mei- 

jokio moderninio erotinio nervingu- 
nors erotinis jausmas nebuvo varžo

’ramumo. Ir visur erotinės meilės dainose lietų- 
;viai lieka ramūs, skaistūs, švelnūs.

Taigi mes galime didžiuotis, turėdami tokių 
gražių dainų savo literatūroj. Mūsų prabočiai sa
vo dainpse aiškiausiai ir nuoširdžiausiai atidengė 
mums patys save ir parodė savo sielą ir protą, 
visus savo privalumus: minčių kilnumą, sielos 
Skaistumą, širdies grynumą ir visa tai, lyg veid
rody atspindi jų kūryboj. Iš šios kūrybos mes 
pamatėme, kad mūsų liaudis buvo pamėgusi do
rovę, skaisčiausią erotinėje meilėj, nes ji btivo 
idealizuojama ir ieškoma paslėptosios gražės, 
kurią iškelia tik pasaulio genijai. Todėl ir mums 
sektina liaudies kūrybos keliais, nes turėdami 
švelnių, skaisčių jausmų galėsime sakyti savo 
kaimynui, kąip Adomo Mickevičiaus Konradas 
sako:

“Ne ginklu — prieš ginklą ginklas stoja, 
Ne giesme — ilgai giesmelė auga, 
Ne mokslu — per daug triukšmo: 
Jausmu valdysiu, kurs yra manyje.-’

o o o
į

ŽMOGUS VERKIA NUOLATOS

Lietuvai i Vilniaus liaudis jaučia ką.
aš- Sąryšy su Anglijos bandy- ___ __ _____ .

kuri lenku kandi- mu Pakalbinti Franciją apleis- Ant. Tylenio. Jie čir
' ti Lenkiją ir pavelyti pertvar- pinigų pastatymui katalikų stu- liaudies 
kyti jos rubežius su Vokietija, dentams bendrabučio. Rekomen 
Vilniaus lietuvių laikraštis daciją jie turį nuo 
“Lietuvos Kelias’* rašo:

“Jau dabar kai kuFie anglui 
laikraščiai rašo, kad Vilniaus, 
Dancigo ir apskritai Lenkijos 
rytų sienų klausimai esą laiki
nai nustatyti ir bus neužilgo 
išnaujo rišami. Iš to jau lengva 
spėti, kas laukia mūsų kraštą 
netolimoje ateity. Čia reikia pa
stebėti. kad visuomet liaudis 
kažin kokiuo instinktu geriau 
jaučia kas bus.

“Inteligentų tarpe jau daug 
kas nuleido rankas ir nęmąto 
išeities. Kitiems jau rodosi, kad 
lieka gerintis tik to krašto da
bartiniams valdovams ir juos 
sveikinti. Dar kiti pamoja ran
ka į visuomenės darbą, ketina 
užsiimti vien savo reikalais.

“Bet sodžių žmonės, sunkesnį 
vargą jausdami ant savo pečių, 
nenustojo ir nenustoja gyvai 
laukti kažin kokio pavasario, už 
tekančios naujos aušrelės, dide
liu karu — vienu žodžiu, at- 

4 
mainų.”

stos ant kojų.
Nudegę nagus

kandę lūpas Francijoj. rusai da
bar bandys savo paskutinį ko
ziri — Ameriką. Kad Amerika 
ir reikalautų paskolų atgal, ga
lima bus atmokėti, nes jų ne
daug, apie 183 milionai. O nors 
Amerika reikalauja atgal įsteig 
t i privatinę nuosavybę Rusijo
je. bet rusai tiki maž ameriko
nai tą pamirš.

—o— **
Nauji kolektoriai.

“Garsas** praneša apie atvy
kimą dviejų studentų-ateitinin-’mas. Lietuviai įsigijo stiprius, sveikus erotinius 
kų: kunigo. Kiškio ir studento jausmus, bet visai natūraliai, paprastai liaudies 

a kolektuos 1 kūryboj jie reiškiasi. Lessingas, paskaitęs Ruigio 
dainų rinkinius,, pasakęs: “Welch pin 

naiver Witz! Welche reizende Einfalt!” (Koks 
peivus sąmoningumas! Kokia graži prastybė!).

Be to, mūsų liaudies dainose žymisi ilge
sys, liūdnumas. Bernelis ilgisi mergelės, merge
lė bernelio; vienas kitą stengiasi susitikti ir “mei 
liūs žodelius kalbėti.-’ Rėza, savo liaudies dainų 
rinkinius išleisdamas, rašo: “Rinitas susigriaudi- 
nimas, rami melancholija išplėtė šiose dainose la
bai labdaringą liūdesį. Meilė čia nėra išsklysta- 
ma kančia, bet rimtas šventas prigimties jaus
mas, kuris nesugadintiems žmonėms pajunta
mas. kad kas nors augštesnis ir. dieviškas yrą 
šiame stebuklingame sielos palinkime.” Toks il
gesys, psichologijos žvilgsniu, visai supranta
mas, nes "mylimojo objekto artumas teikia my
linčiam daug psichinį© malonumo, o mylimajam 
objektui, nutolus nuo mylinčio subjekto, kilą gi
lus, nuoširdus, poetinis ilgesys.” Tpks ilgesys ran 
damas ir mūsų liaudies dainose. Jei plačiau pana- 
grinėtuni erotinės meilės dąipąs psichologibai, tai 
pamatytum, kad jos visur su psichologija puikįai 
sutinką. Įsimylėję stengiasi ar vidujiniu ar išo
riniu originalumu pąsižymėti ir daugiau ar ma
žiau svajonėmis gyventi. Tas dainose irgi gali
mą pastebėti; tai Įrodo jų švelnumas. Jaunuo- 
liąms, pradėjus nieilės svajonėmis gyvpnti, įš- 
bujoją estptiniąi jausmai. Mūsų liaudies dainų 
jaunuoliai kaip tik pasižyini tų estetinių jausmų 
išplitimu. Tai gali įrodyti dainų ramus švelnu
mas, poetingumas.

Da'bar, prie progos ne pro šalį būtų susipa
žinti mums su senovės lietuvių pažiūromis į ve
dybas. Senovėje laikyta teisėtomis vedybomis 
tik tada, jei apsivęda vienos tos pačios genties 
nariai, šis vedimo būdas vadinamas endogapiija. 
Biologijos žvilgsniu, 
nes veda gentį prie 
žmogus instinktyviai 
terį iš kitos genties.
mas egzogamijos vardu. Dabar grįžkime prie mū
sų dainų. Čia matom, kad lietuviams egzogami- 
niai vedimai buvo žinomi. Daug randam dainose 
vietų, kur bernelis joja mergelių ieškoti “per gi
rias ir kalnus**,, už dviejų šimtų mylelių ir nak
ties laiku vagia sau žmoną. (Jušk. “svodb. dai
nos” 682 j). Basam “Ožkabalių d.*’ CLI). ši vo
gimo gadynė lietuvių gyventa. Kitų tautų litera- 

jtūrose irgj tas pats, pav. graikų “ĮĮjadoj”, vo
kiečių “Nibelunguose” dominuoja šis grobimo 
motyvas. Iš čia kildavo dideli karai bet lietuvių

žmogus verkia nuolatos. 
Ligi pat karsto lentos, — 
Verkia, rauda, aimanuoj’, 
Kad ne taip, kaip nor‘ gyvuoj '; 
Kad negaunąs jisai tai, 
Ko norėtų paprastai 
Kuoveikiausiai apturėt, 
Apturėjus pamylėt. 
Mažas verkia riešutu 
Prižadėtų, jam skirtų, 
Ar saldainių, obuolių, 
Ar nepaprastų gėlių. 
Prašo motinos geros 
Iš visos savo sielos. 
O suaugęs jau kitų 
Nor’ įgyti sau daiktų: 
Trokšta aukso kuodaugiau 
Bei sidabro kuolabiau. 
Verkia turįs nepilnai, 
Tiek, kiek trokšta amžinai. 
Ir ištikro nuostabu, 
Kad mus norai be ribų, 
Kad mes trokštame taip daug, 
Kas ūmai j mus neplauk’; 
Kas mums reik užsitarnaut, 
O ne veltui, tuščiai gaut. —

t- J. Naruševičius.

o o o

SKRISKI, DAINUŽE...

/

“visų Lietuvos vyskupų, 
įstaigų ir įžymių katalikų

nuo 
vei-

si u d en t a m s be n d ra b u e ia i 
tuvoje reikalingi apie tai abe
jonės nėra. Ir jei katalikai sta
tys savo, tai niekas prieš, nieko 

bus 
ko-

negali sakyti. Vis geriau 
bendrabučiui duoti, negu 
kiam kunigui del ūliojimo.

Lie-

Lietuvių suvaidinti krutami 
Paveikslai.
Iš Los Angeles praneša mum, 

kad F. Valuskis kompanija bai
gia vaidinti įdomų veikalą ir 
lietuvių kontrabandininkų gyve
nimo. Kai bus baigtas darbas, 
veikalas bus rodomas po lietu
vių kolonijas Amerikoje. Ame
rikiečiams jis vargu bus įdo
mus. Vaidintojai esą visi lietu
viai.

Senai buvo galvojama ką nor 
lietuvių spėkomis atlikti kruta
mu paveikslų srity. Lauksime 
pamatyti ką Valuskis atliks.

Skriski, dąinuže, skriski greičiau 
Ten kur mergužė laisto darželį, 
Ilgą jau laiką jos nemačiau, 
Neprakalbėjau meilų žodelį...
Paliesk jos sielos slapčia s gelmes 
Betrokštančias meilės auštančio Ryto, 
TMdyk svajones visas neramias, 
Paguosk, kad gėlelių žiedai jau nukrito.
Skriski, dainuže meilės aidais
Ten kur mergužė vaikšto nuliūdus
Draug su pakąstais šalnų žiedais...

Bern. Brazdžionis.
oO' o

SAULES DIENOS

i

Ukanuotos 
saulės dienos 
žemę šypsniu suviliojo, 
ir sparnuotais 
ir sparnuotais 
debesėliais 
žydrių pločiais nuplasnojo.
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šaukti Mrg. Zecchini, Papos delegatą Lietuvoje”.
Taįgi bruzdėjimas prieš Papos ir lenkų sudarytąjį 

gešeftą jau prasidėjo. Ir kur jisai apsistos, tai ateitis 
parodys.

Ką daro mūsų lietuviai “katalikai”, Romos verge
liai Amerikoje? Ligšiolei dar vis siuntė nuolankiausius 
pa reiškimus Romon, pasižadėjimus bučiuoti šliurę “šven
tajam tėvui”. Dabar, kaip tas “šventasis” išplėšęs Lie
tuvos širdį numetė lenkams, mūsų vergeliai pritilo. Tik 
visų veidmainių veidmainis kunigų “Draugas” pradėjo 
raminti savo suviliotus sekėjus maždaug sekamai: “Del 
Vilniaus ateities nuims nedera perdaug nusiminti, nes 
Vilnijoj veikia 150 lietuviškų mokyklų”. Jeigu “Drau-j 
gas” dar būtų pricįūręs, kad apie pusėj to skaičiaus mo
kyklų yra lenkės mokytojos ir kiekviena yra budriai 
prižiūrima Papos agento klebonėlio, tai to veidmainio 
kleboniška širdis gali pakilti į augščiausį ekstazą, kaip 
puikiai išrodo Vilniaus klausimas!

Well, neveltui mūsų klerikalija taip bijosi pirmeivių naudiem dainose tokių kruvinų?"žiaurių"karų, 
valdžios Lietuvoje. Ji nujaučia, kad tuomet ateis atsi-^aip “Ujadoj” ar “Nibelunguose,” nematyti; 
skaitymo diena. Bet juk visvięna ji ateis, ar anksčiau, ar dažniausia viskas ramiai pasibaigia. Tai, tur 
vėliau. ’būt, tokia lietuvių sielos ypatybė — pamėgimas

endogamija yra netikusi, 
degeneracijos. Tą senovės 
jautė ir stengėsi vesti mo- 
Tofcs vedimas moksle žino-

Kalpai, pievos, 
lygumėliai
kaista saulės pabučiuoti;
kad įstengtų, —
pamėgintų
saulei himną užgiedoti.

Įp audringų 
jūrių plotai 
vis dūsauja — nenurimsta. 
Užsimoja — 
dangų siekia, 
tai gilybėn amžiais dingsta. ’

Kai ugninga 
ryto saulė 
už bangužių nusileido, — 
netikėtas 
ramumėlis 
pabučiavo mano veidą.

Ir sielota 
mano daina 
jūrių plotais išsiliejo: 
gedulingas 
šilko bangas 
supo, glostė pamylėjo.
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Rašo Anis Rūkas
- ž5»«»

kakliai laikomės savo nusista- 
mo, siekimui tikslo (abelno) 
ar įsitikinimų, be atodairos į 
kito pažiūras.

Praprūsusiam asmeniui, kurs 
Skaitosi apsišvietusiu (inteligen 
tu) reik būtinai vengt fanatiz
mo. Tačiau pas dvasiškai pra- 
prūsusius, lygiai tiek fanatizmo, 
kiek pas tamsuolius. Mat to
kiam išdygsta pasididžiavimo 
ragai, negu išmoksta juos suval
dyt. “Kaip aš jo klausysiu-pasi- 
duosiu, būdamas apsiskaičiusiu 
-mokytu, — jis kvailas!“

Gyvenimo platus laukas, kad 
ir gabiausiam visko mokėt-iš- 
mokt nėra galima; iš visur gali
ma šio4bei to pasimokint, net 
savo prieše galime rast gero, 
kas patiems būtų naudinga į- 
gijus-

Savo nusistatymas ir atkak
lus laikymasis vien savo pažiū
rų, kita peikiant — fanatizmas, 
kuriuo priešą plakame.

Daugelis iš partizanų bijosi 
paimt į rankas laikraštį kitos 

jo vaizduotę, ir paniekina jo partijos. Teko man girdėt tūlus 
vienintelį siekinį, tada jo besi
slepiąs nelabumo pradas įsiver
žia aiškiai matomas; jis išvir
sta iš užsikarščiavimo į aiškų 
fanatiką.

Fanatizmas atkaklus prisiri
šimas, ar laikymasis vienos pu
sės, be Iiuosos minties kiton 
pusėn, įsitikimuose, ar pažiū
roj lengvatikystė, nepakanta, ir 
galiaus niektikystė artimai su 
religija rišantįs.

Tikiuosi, skaitytojai, supras 
mano mintį, kad fanatikais 
maždaug esame visi, kurie at-

r3^^..»..JUAX3imXSS3S-l

pataikant, ar 
vienas iš pi- 
reiškinių; kas 
tiesa-kilta, o

SEs Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo SS
Nors esu svetimų žodžių prie- apsklembt; mat žodis “fanati

kas“ — pertankiai vartojamas, 
ir į save nepažiūrėjus drebia- 
|mas priešui. Religija nūdien 
dikčiai pakitėjo nuo Romos ga
dynės, užtai su pažanga, svie
tiški įsitikinimai, pažiūros, bei 
būdai, siekimui abelnojo žmo
nijos labo — gerovės paįvairė- 
jo. Ve kur botago vietoj “fana
tizmu’’ vieni kitus čaižoma.

Gilindamiesi tėmon, rasime, 
kad fanatizmas gema iš užsi- 
karščiavimo (entuziazmo); kar
štuolis jautrioj širdy bei karš
toje vaizduotėj slepias; šio ne- 
labumo pradas. Toks gyvena 
del vieno dalyko — pažiūrų ar 
įsitikinimų; kada toks sutinka 
priešą, kurs savo nusistatymu 
bando pastot kelią, darkydamas

šas, nebūdamas naujų žodžių 
kalėju, rašau kaip vartojama; 
žodis “fanatizmas,“ berods turi 
pilietišką teisę mūsų kalboj; 
tankiai vartojamas, kaip kalboj 
taip rašyboj, ir aš jo kitaip- 
savaip nenoriu kreipt; norėda
mas jo prasme panagrinčt, ra
šau kaip iki šiol vartojamas.

Žodis fanatizmas, rodos iš 
lotinų kalbos, žodžio fanaticus 
kilęs; reiškiąs perdėtą uolumą 
bei nenuosaikumą pažiūrose, ar 
įsitikinimuose. Senovinėj Ro
moj buvo vadinami fanatikais 
tie, kurie praleisdavo .dienas 
meldyklose skaitydami save die
vų įkvėptais, maivodavosi iki 
pasiutimo laipsnio, peiliais sau 
kūną pjaustydavo, būrė prana
šystes ir tt.

Ir nūdien žodis fanatikas, dau 
giau taikoma, į religiško nusi- 

. statymo asmenį, negu į svietiš- 
kį.

žiūrint kitu ruožu, fanatiz
mas esti kitokio pavydalo — 
pasiutiškas užsikarščiavimas, 
kurs veda prie smurto. Tai yra 
politiškas fanatizmas, kurs iš
silieja į nepakantrią ir ūmą par 
tizantybę.

Nemažaj buvusių karių pase
ka iŠ religiškai-politiškojo fa
natizmo sankabos.

Nūdien fanatizmas, sunkiau
&OE3OI OE3OE OC3O 1OC3O OE3C1

Gamtos ir Kaimo Vaizdai n

n Fotografijos Mariampolės Gimnazijos prof. Tono

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

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

10. Apsnigta ūkininko trioba.

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

XOE3O

draugučius neigiant tūlas kny
gas, vien lodei kam jos “Vie
nybės” B-vės spausdintos, nors 
tos knygos jiems pageidauja
mos! Ar Čia daug išminties? 
Toks siauras protavimas, pilnai 
lygus viduramžio religiniam fa
natizmui.

Apsišvietęs asmuo turi visu 
pirma liaunios pakantos, bei 
sveiko takto, ypač viešesnėse 
vietose. Pas mus randasi “ap- 
šviestūnų,” kurie savo nusista
tymu nepakenčia švenčiausių 
palaikų!

Nenoriu pataikdut kas arčiau, 
arba laikraščiui, kuriame strai
psnis telpa, nes 
pagirt savas — 
giausių pas mus 
pas mus viskas
pas jus — kreiva-žema; tokio 
masto vengiu; tačiau, rimtai, 
blaivai žiūrint, mažiausia fana
tizmo galima įžiūrėt tautininkų 
ibei socialistų srovėse; jutose 
daugiau rimtumo bei pakantos, 
ar tolerancijos, kaip mokinti 
sako; bent ten kur tiesioginiu 
būdu jų idėjų nepuolama. Mano 
mastas abelnas, o ne į atskirus 
pavienius, nes pavieniui visur 
išimčių rasime.

Tikybiniams šiek tiek galima 
atleist, nes juose fanatizmas su 
tikyba įkaltas. Visos senosios 
(ortodoksalės) tikybos, savo 
siauruose ramčiuose, su atkak
li neapykanta kitos, riškus fa
natizmas.

Jei ne fanatizmas — paleis- 
tūme liuosaį protavimo vadžias 
ant daugelio temų bei pažiū
rų, susitaikintume ir daug bran
gaus laiko ijsuččjdytume; nes 
protaujant, nė vienas nesame 
taip mokintas, kad visko kitą 
pamokint; .negi rnelnokša an 
priešas yra taip tamsus, kad nie 
ko savo neturėtų. Jei nekur ki
tur — kaipo vienos genties sū
nūs,, susitartume, sueitume vie
ny bėn, kaipo Lietuvis su Lie
tuviu, susiprastume esantis 
timesniais, ir tie ryšiai mus 
tų.

Fanatizmas 
susipratimo.

sk raiste

ČIA TALPINAMA fcnno« n amebikob lietuvių gyvenimo išimtinai, rašoma musų gabių 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELN4 JTTD«-TTM|

n*' . I .

BROOKLYN, N. Y.
Įspūdžiai iš “Vienybės 

Vakarienės

ar
ris-

ne-

ANTANĖLIO SAPNAI
Rašo Svajonė

vo vaikeliams' kilnius jausmus, 
kad jie yra lietuviais ir turi 
gerbti tėvelių prigimtą kalbą. 
Tuos lietuvystės jausmus įskie
pijo “Vienybė,” lankydama per 
beveik 40 metų lietuvio sumen
kusią bakūžėlę ir žadindama jo 
jausmus, kad: “nenusimink, bro 
lau lietuvy; būk tvirtas ir tei
singas, o viską pergalėsi.

Taigi, šiandien lietuviai jau
čiasi, kad kovoje jau laimi; 
nes lietuvis gimė lietuvis ir 
mirs. Tiek aš galėjau aprašy
ti iš atsibuvusios vakarienės 
8 d. Kovo, kurią rengė mūs 
garbus direktoriatas ir dėjo 
sas pastangas, kad pavyktų.

Išreikšdama išrdingiausį 
čiu “Vienybės“ rengėjams
visiems svečiams, kurie buvot, 
ant mūsų taip kilnios iškilmės 
6 metų, kaip leidžiam jau dide
lis būrys šėrininkų. Kožnas vie
nas “Vienybės“ rėmėjas, prikal- 
binkim po vieną prie “Vieny
bės;” nes mes lietuviai niekur 
nerasim meiliaus, kaip pas sa- 

K. Lietuvaitė.

aukas, kurios likos sunaudotos 
naudingiems tikslams, našlaičių 
prieglaudos išlaikymui ir kitom 
tam panašiom įstaigom. Jis pri
vedė pavyzdį, kaip klerikalų už
laikoma prieglauda, po vardu 
“Kūdikėlio Jėzaus,” vaikučius 
prastai prižiūri ir mokina vie
nuolės sugabentos iš užrubežių; 
lenkės, vokietės ir francės, kur 
va’kus pusiau alkanus ir apy- 
nuogius, šalčių laike varinėja 
į bažnyčią, ir labiausia verčia, 
kad ką nors susitikus ar tarpe 
savęs vaikučiai visada, vietoj 
pasisveikinimo, turi sakyti: 
“Garbė Jėzui Kristui.” Taigi 
pasirodo, kad mūsų klerikalai 
perdaug įsimylėjo į poterius, 
o kultūros ir civilizacijos reika
lus apleidžia.

Antras kalbėjo gerb. V. Vitu- 
kinas iš New Britain, Conn., 
ALTS. 2 apskr. Organizatorius; 
pastarasis savo trumpoje kalboj 
apibriežė Sandariečių darbuotę, 
tikslus, reikalingumą remtį Lie
tuvoje 
Partijos 
nanties .
Seimo.

Atstovo J. Makauskio kalba, 
kiek teko sužinoti iš klausyto
jų, visi likosi pilnai patenkinti 
ir randasi geram ūpe rėmimui 
tikslo; tik apgailestautina, kad 
gerb. J. Makauskis rengiasi ap
leisti Ameriką trumpam laike; 
tai gal nekurios lietuvių koloni
jos neturės progos išgirsti jo 
pranešimų.

ALTS. 15 kp. koresp.

Negaliu susilaikyti iš džiaug
smo, apsilankius į “Vienybės“ 
vakarienę. Pilnutėlė svetainė 
gražių ir prakilnių minčių lie
tuvių ir lietuvaičių. Tam reikia 
padėkuoti mūs mirusiems ir da
bar esantiems darbuotojams 
prie “Vienybės” štabo.

“Vienybė" jau įstojus 40 me
tuose, kaip ji budino lietuvių šir 
dis be sustojimo, dunkseno lie
tuvio širdin, sakydama: tu esi 
lietuvis ir būk lietuvis. “Vie
nybė” pirmutinė pradėjo kalbė- 

’ ti, kad lietuviai atsiskirtų nuo 
lenkų, sutverrtų savo bažnyčias. 
Tą lietuviai padarė. “Vienybė” 
pradėjo tverti lietuvių susivieni
jimą, kuris šiandien yra lietu
vių didžiausi pašalpinė organi
zacija. “Vienybė” pradėjo tver
ti Tėvynės Mylėtojų Draugiją, 
kurj atnešė neapsakomą naudą 
lietuviams ir visai Lietuvai, 
žodžiu, “Vienybė“, kaip sakiau, 
vis dunkseno į lietuvio širdį, 
kad: lietuvy, kilk apšvieton, su 
prask savo reikalus ir pats sa
ve, kad esį lietuvis.

Taip dunksenant “Vienybė” 
į lietuvių širdis, jai reikėjo 
daug kentėti nuo tų pačių lie
tuvių, kurie nemislijo nieko apie 
prakilnumą. Kentėjo per 40 me
tų ir šiandien kenčia purvinus 
šmeižtus nuo abiejų internacio
nalų; jie per savo laikraščius 
keikia mumis "Vienybės“ rėmė
jus, skaitytojus.

Bet “Vienybė" viską pergalė
jo, nes ji visados teisybę sakė 
lietuviui 
save 
Štai 
kad 
bes ’ ’
mūsų širdis.
metų sukaktuvių, tfaip jau “Vie
nybę** leidžia susidaręs gražus 
lietuvių būrelis. Tas būrelis ir 
parengė gražią vakarienę,' su- 
kviesdami didelį būrį “Vieny
bes” šėrininkų, skaitytojų ir 
rėmėjų. Apie 3 šimtus buvo, o 
daug grįžo atgalios, nes nebu
vo vietos; (gal vietos ir bū
tu buvę, bet mūsų svečiai dar 
tebėra lietuviško būdo, kad “pa 
spėsiu:“ taigi, kurie lietuviai 
sakė "paspėsiu,” tie ir turėjo 
grįžti atgalios, nes svetainės sa
vininkas tik tiek pagamino val
gių, kiek buvo užsakymų iki 7 
dienos; kas pavėlavo, tas nebe
galėjo būti). Mūsų garbus direk 
toriatas, tai yra rengėjai, labai 
nesmagiai jautės, kad reikėjo 
svečiai grąžinti atgal. Bet. bran
gūs lietuviai, visados būkit ga
tavi ant pašaukimo; nesakykit, 
kad "paspėsiu,” bet užsakymus 
visados duokit su laiku.

Tas parodo, kad lietuviai 
prato "Vienybės” vargus
kančias; jie ir atėjo į “Vieny
bės” vakarienę. Per vakarienę 
buvo gražus programėlis, kur 
veikėjai pareiškė linkėjimus 
"Vienybei” ilgiausių metų ir 
didžiausį būrelį "Vienybės” dar 
buotojų. Mane labai sujudino 
jauna lietuvaitė; ji atstovavo 
Jaunų Lietuvaičių Draugiją; ji 
kalbėjo taip gražiai, su pilna 
energija ragindama ir prašyda
ma lietuvius tėvus, kad leistų 
savo dukteris prie Jaunų Lie
tuvaičių draugijos ir tt. Taipgi 
ir Jaunų Vyrų kalbėtojas T. 
Tulaba taip gražiai pasakė pra
kalbą; kad net ašaras traukė iš 
akių.

Tas viskas gražu iš jaunuolių 
girdėti. Bet reikia pastebėti, kas 
jaunuoliams įkvėpė tą prakilnų 
jausmą lietuvystės. Tai jaunuo
lių tėveliai, būdami prakilnes
niais, 4* 

---------------  xjivwvo nviiiuciv, uvnuju n- 
i raščius ir knygas. Jie įkvėpė sa-! merikos lietuviams už suteiktas
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UTICA, N. Y.
Iškilmingas Vasario 16-tos 

vaikščiojimas
a lį

Valstiečių-Liaudininkų 
veikimą, o ypač arti- 
rinkimams Lietuvos

Lietuvių iškilminga šventė ta 
po apvaikščiota 21 vasario baž
nytinėje svetainėj kaipo 7 metų 
sukaktuvės Lietuvos nepriklau
somybės. Vakarą atidarė S. Kli- 
maitis, pasakė prakalbą, apie 
svarbą tos iškilmės; paskiaus 
vaikų choras vietinės lietuvių 
mokyklos sugiedojo, po vadovy
ste S. Klimaičio 
Tėvynė mūsų**

nr. 1924 m. 
pri sapnuoja 

tiesiog kok-

di, moterim* prostitucija t ii 
viena iš didžiausių laimių; bet, 
gerbiamasis, pasakyk, kasgi pa 
verčia moteris prostitutėm, jei 
ne vyrai? Perkratykim mes vi
sose ligoninėse sergančius Ve
neros ligomis, o tikrai rasime 
daugiau tų "laimingųjų” vyrų. 
Pereikime mes girtybės įstai
gas ir pažvelgkime. ar moterų 
daugiau ten rasime, ar vyrų? 
Suskaitykime pypkorius, kurių 
bus daugiau; pažvelgkime ir va
gius, plėšikus ir žmogžudžius, 
ir čion rasime vyrų daugiau už 
tas niekam “nevertas" moteris.

Paskiaus Antanėlis primeta 
moterims tinginystę; bet kas vi
sus darbus atlieka: namų ruo
šą. vaikų auklėjimą, kuomet vy- 

, ras per dienas karčemoj "link- 
įsminasi?” Vestuvės^ girdi, mer

gų išganymas, čion ir vyrai, 
.pirmieji, per vestuves girti vo- 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA L
Sekanti išplaukimai iš n>w Yorko: o mergų jau rečiau ma-

| ,aiv. “Lituania” 
Laivu “Estonia” 7 

J Klaipėdą vi«u keliu 
ėin kh-Hii

Į Klaipėdą ir atgal — $181 
UžČėdysit $44.50 apsimokant 

* abi pusi
Visada atsiminkit, kad B. A. T- nu 
vož.š jumis didžiuoju laivu tiesiog j 
Baltijos Jūrių Portą (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be k Ii ilčių, vargo ir lau
kimo toliau gražiu laivu keliaukit ir 

.puspari Klaipėdon atvyksit.
Kreipkitės: 

BALTIC AMERICA LINE 
9 Broadway, New York 
ar prie savo agentų

n

n

“Vienybės” 149 
p. Antanėlis tiek 
apie moteris, kad 
tu ir gėda, kad tarp mūsų dar
esama tokių vyrų,, kurie nežiū
ri nei mažiausios teisybėsš jis 
tik keletas moterų ištvirkėlių 
darbais 
ir tas, 
auklėjo 
gins.

Antanėlis sapnuoja, kad, gir-

apkaltina visas moteris 
kurios pagimdė ir trt- 
mokslo ir tautų karžy-

U o

PALANKIAUSIAS
KELIAS

būk lietuvis ir gerbk 
tai ir tave kitas pagerbs, 
ir atėjo pagarbos diena, 
lietuviai suprato “Vieny- 
šauksmą ir dunksenimą j 

Kovo 8 d. šešių

JOE3OE OE3O

PIGIOS KAINOS I!
PUIKUS CEVERYKAI!

D 
OE3G*1

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

3E

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS 

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

Užlaikau didelį pasirinkimą g
Tinkamų čeverykų p 
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite®

S. POCIŪNAS
127 Grand St. Brooklyn, N

Kampas Berry Street

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

Prenumerata metams
Lietuvon metams — •

Pusei metų puse kainos.

— $2.00
— $3.00

Dirvos” Apentura Siunčia Pinigus 
j Lietuvą ir Partraukia Gimines į 

Ameriką.

17 Kovo 
Balandžio 
vandeniu 

3 ra 111210

i

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją)
Numažinta kaina 3 klnw<( sngralti 

nią laivakorčių

I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BEREN’GARIA ir
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211 

Pridėjus Taksą

| LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas subatn. Keleivini nepiliėeini į 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klosos keleiviai turi kambarius. Ne 
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tą I

CUNARD LINE.
25 Broadway, New York

tysi tokioje “padėtyje.“
Sulyg Antanėlio proto, tai yra 

didelė negerovė,, kad moteris 
geidžia susilaukti vaikų, kad tu 
rėtų su kuom bovytis. čion tai. 
p. Antanėli, labai toli nusap- 
navai; nes jei išnyktų motinos 
meilė prie vaikų tai turėtų žlug 
ti viskas pasaulyje, ir skaitytū- 
si mirusiųjų skaičiuj.

Dar vieną, blogybę Antanėlis 
moterims teikia, tai siuvimą; 
bet jeigu nebūtų siuvama dra
bužiai, tai visi vaikai būtų nuo
gi ir pats ponas Antanėlis vaik
ščiotum, kaip Adomas rojuje. 
Tai būtų "civilizacija !”

su-
ir

ODINĖS LIGOS
yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S
♦

ESKO
Antiseptifikas mostls.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipki* į aptleką.

U
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS, IOWA ...

kun. Zabie- 
patriotiška. 
buvo; kad

Čion buvo 
lietuviškų 
gerų vei-

Dvi
WORCESTER, MASS.
pramogos ir J. Makausko 

Prakalbos

Lietuva, 
ir kitas tautiš

kas dainas; du monologu pasa
kė S. Skirmantas ir A. Kaušas. 
Mergaitės ir berniukai deklama
vo ir mergaitės pašoko tautiš
kus šokaus. Tu)iu pasakyti* 
kad O. Novickutė puikiausiai 
deklamavo. Paskiaus, ant ga
lo, pasakė griaudingą prakalbi; 
vietinis klebonas, 
la; prakalba buvo 
žmonių tiek daug 
netilpo svetainėn.

Prieš keletą metų 
viena iš tamsiausių 
kolonijų, neg nebuvo 
kėjų. Nors jau senai čion gyvuo
ja parapija ir turėjo kunigus; 
Remeikį, Vanagą, bet jie jokios 
naudos neatnešė labui tautos. 
Dabar visai kitaip virto, nes lie
tuviai gavo gerą patriotišką ku
nigą; taipgi apsigyveno, nors 
nesenai gerb. Stasys Klimaitis, 
— na, ir sutartinai veikia abu
du atsijuosę... Vaisiai gana ge
ri; žmonės jiems pritaria ir 
turi gerą įtekmę i vietinius 
lietuvius. šeimininkas.

Worcesterio Lietuvių Draugi
jų Taryba, Vasario 15 d. buvo 
surengusi apvaikščiojimą 7-nių 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių, A. O. H. sve
tainėje. Vyriausiu kalbėtoju bu
vo Valstiečių Liaudininkų at
stovas, p. J. Makauskas. Publi
kos buvo apie 300. Aukų surink 
ta $54.80. Matėsi, kad publika 
buvo užganėdinta, nes labai ra
miai užsilaikė.

Vasario 22 d. įvyko “Aušre
lės" vaikų koncertas, vadovau
jant p. Jonui Dirvialiui. Publi
kos buvo pilna Endicott svetai
nė. Taipgi buvo suvaidinta ko- 
medijėlės: “Dr. Gervė” ir “Aš 
numiriau.“ Roles vaidino, pir
majame: dantisto Gervės — J. 
Kamendulis; žioplienės — V. 
Paltanavičaitė; Policianto — J. 
Emkus. Antroje aktoriai — A. 
Janušonis, V. Paltanavičaitė, J. 
Kamendulis, A. J. Gotautas ir 
J. Emkus. Abi komedijėlės ge
rai pavyko. J. K.

BRIDGEPORT, CONN.
Gerb. J. Makausko prakalba

gerb. J. Makauskis, 
Va 1 s t i eč i ų - L i a u d i n i n k ų 
Lietuvoje. Jis lankos 
trumpam laikui, su

Nieką* neali būti palyginama, kaip 
iitrynimaa au geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik paatebit apaireiikimą iaRio, 
tuojau, naudokit ij garsų naminį 
pagelbinink*. kad iivengua tolimesnių 
komplikacijų.
3Sc ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaiabaienklit ant pake
lio. —

fTadTrichter A CO. 
sBerry & South Sth Sts.

'■'Brooklyn, N. Y.

Kovo 7 d. čia apsilankė su pra 
kalbomis 
atstovas 
Sąjungos 
Amerikoj
tikslu perstačius Amerikos lie
tuviams dabartinę Lietuvoj ve
damą krikšč. demokratų parti
jos kenksmingą politiką.

Atstovas Makauskis savo pra 
kalboje daug svarbių dalykų iš
kėlė aikštėn iš Lietuvos kuhi- 
ginės politikos. Anot kalbėtojo 
pasakymo, ilgai taip tvarkyti ne 
gali, ir Lietuvos piliečiai jau 
negali ilgiau nešti priespaudoj 
ir tamsinimo naštą; dėlto reika
lauja iš Amerikos lietuvių dori
nės ir medžiaginės paramos Lie
tuvoje savo vienminčiams. O la
biausia pagelba yra reikalinga 
Seimo rinkimų laiku.

Toliaus gerb. J. Makauskis, 
būdamas atstovu ir Liet. Mote- 

skaitydami gerus laik-'rų Globos Komiteto, dėkojo A-

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

3
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TIEMS. KURIE VAŽIUOS LIE- nais pas mus Amerikoj.

TUVON “ANT STOGU’

(Vieton idiotorialo)

perkirptas iki pusėn strėnų: pa 
sižiūrėjus į save, sprok iš juo
ko.

— štai tamistai kriukis, ku
rį galėsite naudoti iki užbaig
site savo antstogę.

— Pamatęs kriukį, jau nega
lėjau išturėti iš juoko, — tai 
buvo riestas, lyg mano tėvo tri
jų metų seno avino ragas; bet

Pribuvęs į seną kontrą, pir- visviena stengiausi save užlai- 
miausia sustojau viso pasaulio kyti tvarkoj iki galui ir patirti, 

| cent faliniame šventakuprių opi- \ą tas viskas reiškia, 
se. Paties tėvo Antano Didžio- j 

ir jo opise neradau; radau tik vy- 
! Šiuos riausijį sekretorių A. V. Žemai- 
žodžius

Didžini gerb. “T.” klebone 
išmint ingus dženitoriau! 
kelis šventakupriškus žodžius j tį, — ir tas jau buvo pasiren- 
teiksies padalinti visiems savo apleisti opisą: mat dabar 
memiberiams, pasisklaidžiusiem mūsų sename kontre dirbama 
po visas dalis griešno svieto, opisuqse tik po ketures valan-

Gerbiamieji I Kaip daugelis ki das į dieną, nuo dešimties iki 
I vienuolikai ponai susirenka į 
'darbą, apsisveikina su poniomis, 

i įspūdžiais vienas su 
Ikitu, kaip vakar praleido liuesą 
’laiką. Vienuoliktą, stoja visi į 

ke-(darbą, kaip mūrinė siena, ir dir- 
kalnierius dvylikai Le jokios per-

palutes, na traukos. Nuo dvylikos iki dvie- 
reikalingus1 padaro pertrauką: kaip jie 

daiktus. O kad nebūtų kelionė vadina ‘ arbatos laikas. Nuo 
j. dviejų iki trijų, vėla dirba be

tų neramuolių, taip ir aš suma
niau išsikraustyti ant stogo, ži
noma, kaip sumaniau, taip ir pasidalina 
padariau. Tuojaus išsitraukiau 
iš po lovos savo sudulkėjusią 
valiską ir pradėjau ruoštis 
lionei: susirinkau 
pančekas, nosines, 
ir kitus kelionei

‘nuobodi, tai pasiėmiau pasi
skaitymui moksliškų knygų. įsi
dėjau šventųjų gyvenimus ir 
paskutinės laidos giesmyną.

Taip man besiruošiant, mano 
• draugai dar surengė man iš

leistuvių paiudienius: matote 
buvo toks laikas, pietūs jau 
buvo rengti pervėlu, o vaka
rienė per anksti, tai manęs pa
gerbimui draugai surengė išleis
tuvių paiudienius.

Taigi, gerbiamieji, aš iškajno 
'(kam dar reikėjo lipt ant kal
no? Kl.) gerai apsvarsčiau, kur 
yra geriaus praleisti laikas ant 
stogo; taigi aš po paludienįų ir 
patraukiau linkui mūsų senojo 
kontro; matote aš gerai pame
nu, kad mūsų sename kontre 
stogai yra dengti šiaudais ir Į ktus, kuriuos buvo pasirandavo- 
nėra taip augšti. kaip kad čio- ję antstogių laikui.

pertraukos; trijose dirbti su
stoja, ir atsisveikina vienas su 
kitu, pasiklonioja ponioms į ran 
kas, ir traukia kas sau. Pietu- 

visai nėra paskirta,mis 
bet užtai vakare užbaigia savo 
sunkų darbą anksčiau.

Toliaus, trumpai pasikalbėjęs 
su sekretoriumi, apreiškiau sa
vo norus čionais praleisti laiką 
ant stogų.

— Labai gerame laike 
mista pribuvai; dabar yra 
riausis laikas ant stogų, — 
dūrė man sekretorius —
bar kaip tik apleido daugelis 
Amerikiečių telegentų, užbaigė 
savo antstoges, ir sunešė į mū
sų užlaikomą storačių visus dili-

ta-
ge- 
pri- 
Da-

— Dabar ponas galį susitikti, 
kad ir su patimi šalies preziden
tu ir jaustis kaip namie.

Taigi, gerbiamieji viso pasau
lio šventakupriai, galite drąsiai 
keliauti į senąjį mūsų kontrą 
praleist laiką ant stogų.

Didelių ekspensų neturėsite. 
Taipgi neturėsite nė tų nema
lonumų, kuriuos turėjo perneš
ti, Jonas, Antanas, Kazys,, Ra
polas ir' kiti, pakol surasdavo 
kur galima nusipirkti ar pasi- 

’randavoti sau kriuki, švarką be 
skvernų ir taip toliaus. Dabar 
tais visais dalykais, apsirūpino 
šventakuprių Tėvas Antanas Di 
dysis. Dabar Amerikiečiams tik 
lieka pas “Tarkos” dženitorių 
pasiimti kelios lekcijos, ir tin
kamai prasilavinti bučiavimo po 
nioms į ranką, — be to dabar 
mūsų senamjame kontre apsiei
ti visaj yra naegilma. Taipgi 
dar jums priduriu, kurie pasi- 
randavosite iš šventakuprių sta- 
račiaus sau reikalingus daiktus, 
turite juos ir pilnai sugrąžin
ti: man sekretorius pranešė, 
kad vienas Amerikietis, čalis, 
užbaigęs savo antstoges, grįžda
mas j Ameriką ir kriukį išsive
žė: taigi, už kriukį padaryti 
nuostoliai, bus proporcionališkai 
išdalinti ant visos partijos mem 
bėrių. S. Kriukelis.

NAMINĖ APTIEKA

UI

Apsaugok ■▼alkatf

SAN YKITg

fublm 
UiDBGL

Profllaktas vyrams, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo.
Didelė triūbelė 36c.

(Tarba (4’s) |1.
Visose aptiokose ar
Ban-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman Ht.
York 

aprašymų ;

Tuojaus sekretorius man at
nešė visą glėbį drapanų, ir liepė 
persirengti, o pats dar kur nuė
jo. Taigi aš, nieko nelaukda
mas, tuojaus savo susuodusias 
drapanas — daloj! ir pradėjau 
rengtis. Apsivilkau marškiniais, 
kurių krūtinė kieta, kaip me
dinė; kalnierius stačias iki au
sų; apsivilkau švarku, — gana 
ilgas, be skvernų ir užpakalis

(Sveikatos reikalai)

B ĖV . liOVO (MARCn) 14 p.,

DMUGE NEPASIDUOK 
KRAUGERIAMS -BUOŽĖMS? 
URA VISI lilllf N IR MUSU 
Bus VIRŠUS, FE GYVUOJA 
PLENUMAS!' /

Skcbas’ 
BW1UJUS

5klu$'nėreik 
Mums tomo pirmi r i i*ko 
Męs NORIM KITO PIRMI
NINKO. .. AU..AU. Ali-

E N

NA DRAU4C AR PRI5IPAŽr5TI 
KADliSKUMIPRAl7lHQl.il 1$ 
RNV6O5 KA? PRISIPAŽINK i 
QIRUOJU LtMRviAUS KUSI

PATS KARŠČIAUSIAS “BAN KIETO” ĮSISIŪBAVIMAS BROOKLYN©' 
KOMUNISTU UŽGAVĖNĖSE VASARIO 19, 1925

AŠ..A5.. OffAAUSAI 
PRISIPAŽYSTU.MT 
TURIU PAREIKŠTI KAD 
PAATAKOLAS BUVO 
^SKUSTAS MAN 

NEŽINANT,..

tor oil) jau stipresnis vaistas, i 
ir vidurius gerai išvalo.

šaukštukas “bicarbonate of 
soda” į stiklą karšto vandens 
palengvins, viduriu skaudėjimą. 
Galima vartoti “bicarbonate of 
soda“ sudegimui, įmerkiant va
tos į skystimą ir dedant ant 
žaizdos.

Salietra (sweet spirits of ni
ter) sumažina kąršti. Reikia 
duoti 15 lašu k u vandenyje kas 
dvi arba trys valandos; bet ge
riausia šaukti gydytoją, kuo
met karštis pasirodo.

Vazeliną arba petroleumas 
dėti ant žaizdų ir nudegimų.

Alkoholius vartojamas nu
plauti žaizdoms.

Alūno (alum) milteliai stab
do kraujo tekėjimą.

Amoni jos spiritas (šaukštu
kas į pusę stiklo vandens) at
gaivina .apalpusi ir sujudina 
širdį. Amonijos vanduo neutra
lizuoja rūgštis. Penki lašai į pu
sę stiklo vandens duodama ap
sinuodijus rūgštimi; irgi duoda, 
kur širdis arba,,alsavimas silp- ‘-■•o 1

Karčioji druska (epsom salts)

Lygios dalys aliejaus ir kal
kių vandens vartojama nudegi
mams.

Kiekviena šeimininkė žino, 
kad šaukštukas muštardos mil
tų į stiklą šilto vandens greitai 
pravimdo. Galima padaryti iš 
muštardos tešlą, kurią galima 
vaitoti nuo visokių skausmų.

Chininą (quinine) vartojama 
nuo šalčio (du gramai į kap
sulę kas keturias valandas) ir 
pagelbsti drugiui. -

Asparinas (aspirin) sustabdo 
galvos skaudėjimą. Nurodymai 
atspausdinti ant dėžutės. Dabar
tiniu laiku gydytojai pataria as- 
pariną del gerklės skaudėjimo. 
Reikia sutrinti viena tabele i 
pusę stiklo vandens ir gerklę 
plauti.

Pyramidonas (pyramidon) la
ibai sėkmingai sustabdo galvos 
skaudėjimą (penki gramai mil
telių kas tris valandas).

Del tolesnių informacijų rei
kia kreiptis prie gydytojo. Jis 
geriausia supranta tave ir tavo 
šeimynos reikalavimus. Su na
mine aptieka reikia atsiminti 
du dalyku, tai yra,, kiekvieną 
bonkutę ir dėžutę užvardinti ar-

ba kaip nors pažymėti, ir nei yra užrašyta. Sekant tuos pa- 
vieną neimti į rankas, pakol tarimus išvengsi visus nelaimin-' 
neperskaitysi, kas ant viršaus gus atsitikimus. > F. L. I. S.

Tek Greenpoint 57G2

J.

pa- 
ma-
pa

ir
ir

MAšINAUSKAS
—■■ ir — 

SABALIAUSKAS

malevojame visokios rūšies 
atnaujiname senus. Darbą atliekame už

NAMAI — MAŽOS UKES

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

M.
FOTOGRAFAI

paveikslus;Fotografuojame 
darome didelius 
žą kainą. Ant pareikalavimų einame į namus, kaip tai del: 
grabų ir bankletų. Todėl Jei mylite turėti goresnės rūšies 
veikslą, reikale kreipkitės pas mus šiuo adresn: —

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

t

Dr. Matthias Nicol), Jr., New 
Yorko Valstijos Sveikatos Vir
šininkas, per radio davė sekan
čius patarimus kaslink naminės 
aptiekos.

Dr. Nicoll pirmiausia pataria 
šeimininkei peržiūrėti visus su 
sirinkusius Maistus ir tuoj iš
mesti visus nereikalingus. “Kai 
kurie daiktai,” sako Dr. Nicoll, 
“privalo būti kiekviename na
me. Kaip tai — sugeriama va- liuosuoja vidurius. Reikia ištir
ta, ir pakietas medinių krapštu 
kų dantims krapštyti. Iš tų 
dviejų galima padaryti mažus 
vatinius šepetukus. Reikia pa
imti krapštuką ir ant vieno ga
lo apvynioti truputis vatos. To
ki šepetukai vartojami tepant 
įvairius vaistus; juos tuoj po 
vartojimo galima numesti. Rei
kia irgi turėti vatinių bandažų, 
vieno arba dviejų colių platu
mo, ‘zinc oxide’ limpančių plės- 
trų, penkių mastų ilgio ir pus
antro colių pločio, taipgi gazinio 
audeklo. Visus reikia laikyti už
lipdytus.

Pudruotas ‘zinc stearate' var
tojamas visokiams odos suerzi
nimams ir nudegimams. Reikia 
visuomet turėti iodo (iodine), 
kuris vartojamas aptepimui ma
žų žaizdų, sutinimų ir nikste- 
lėjimų. Visuomet reikia su vata 
dėti ant žaizdos ir niekuomet 
nepilti. lodąs yra nuodingas, ir 
reikia atsargiai laikyti, — ypa
tingoj bonkutėj arba ypatingoj 
vietoj ir visi šeimynos 
turi apsipažinti su indo 
jingumu.

I Borinė rūgštis (boric 
’ vrn nn r n n V in įmina nntiaa

pinti šaukštą į stiklą vandens.
Imbieras (ginger) duodama 

susirgus diegliais arba vidurių 
skaudėjimu.^Reikia dėti 30 la
šų i vandenį ir duoti kelis kar
tus kol skausmas sumažės.
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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

(L

. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome visas aštriai, kroniškai VYRŲ, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarkit sn DR. ZINS, Specialisto, 25 metų 
praktikos. P. G., John Hopkim Ligonbučio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga ar Ilgai kenčiate, AA GA
LIU PAGE LB KiTI.

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

Mano kainos labai mažos. |<dna Ir as
meniškas atlankymas. Serumai, čiopai ir 
{leidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rodą 
Ir patarimas dykai.

X Rny, Urėjos ir kraujo analyzė su Was- 
sermano tyrimu ir mikroskopo eksaminaci- 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymas.

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

Nodėliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

gerinusiai jrongtojr mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursus Šoferio tueknniko 
lietuvių ir anglą kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metą prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 

garantuojame laisnj ir diplomą — Pa- 
ieškiniu“ darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nodėliomia

MOKYKLA

cų mokyklų. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
82U — 2nd Avenue,

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

(Kaiiipas 14 gatvės) Now York City

OSVALDAS K1BURIS
yra garinusia East N«w Yorko, kurioje kiekvienas ras skanins valgiu*; 
uikandlius ir druugišką iižėjimą. prašome nepamiršti atsilankyti pas —

tll GLBNMOBB AVBNUB,
(East N«w York)

Brooklyn, n. t
Tel. Cypress 3980

nariai
pavo-

! acid) 
yra parankiausias antiseptikas. 
Reikia 
kvorte 
galima 
akis.

Nereikia laikyti “bichloride 
of mercury’’ ir karbolinės rūg
šties namuose, nes yra perdaug 
pavojingi ir jų vieton patartina 
ir galima vartoti iodas. Yra 
daugelis atsitikimų, kuomet žmo 
nes per klaidą tų vaistų ir ne
tikėtai miršta.

šaukštukas “aromatic extract 
of cascara“ lengvai paliuosuoja 
vidurius. Ricinos aliejus (cas-

maišyti šaukštuką į pus- 
vandens. Tuo skystimu 
plauti žaizdas, gerklę ir

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami ••Vienybėj” romiam 
laikraštį-literatūrą ir Lietuvių 
Tau1*! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada romsit leituvlš- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš goriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žini dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
ger* Cigar*I
Viengenčiai vietoje Sydberniaut, 
visada rūkykit Ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytą

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
TSmyk vardą Ir paveikslą ant 
bakso. Per pačtą išslunčiam Ci
garus visur po Ameriką j ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams.

Tėmyk! mos porkrnnstėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
lų, priešais public Library. Nau
jas adresas:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE. 

(arti Rodney St.) 
Brooklyn. N. Y.

Naujokų Cigarui labui geri, 
verta pnremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.
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Atliekame
Grsttataražlal-Plglal

K A LING AS SU BR E N Dl M AS 
Rašo Blinda

yra jau Ivties ir viso 
Ipnėjimas, todėl tėvai 

nebepilnai atsakanti.
Kad žmonija neišvestu, reikia 

vesti. Kad sveiką žmoniją vei
kti, reikia lyties ir proto su
brendimo. Vedimas nėra tik pa
tenkinimas kūniškos meilės. Y- 
ra tai vyro ir moters susijungi
mas žmonijos veislei palaikyti. 
Tai yru gamtos įstatymas.

Vaisydami augalus ar sėdami 
javus imame subrendusią, o ne 
žalią, ar pradėjusią nokti sėk
lą. Net tarpe gyvulių reikalin
gas tam tikras amžius, kad juos 
suleidus į veislę. Jeigu suleidus 
pirm ar pąskui tam tikro am
žiaus, jų padermė bus suk i u r- 
žusi, nesveika. Žmonės irgi sto
vi po tuo gamtos dėsniu. Per- 
jatųii ar perseni vedę gimdo 
vaikelius su visokeriopais neda- 
tekliais, kaip kūno, taip sielos. 
Dėlto subrendimo reikia labai 
prižiūrėti.

Bendrai priimta manyti, kad 
vos vaikinus ar mergina parodė 
pribrendimo žymes, gali jau bū
ti gerais tėvais. Tas netiesa. Y- 
ra trvs laipsniai: pribrendimas, 
subrendimas ir perbrendiinas. 
Pribrendimas — yra tik lyties 
įstojimas į savo veikmę; bet ji 
dar nesuaugusi ir gali padary
ti silpnus tėvus. Subrendimas -
yra pilnas lyties ir viso kūno ir esamų įstatymų nepildysim.

KODĖL VEDANTIEMS REI- išsivystymas; šiuo laikotarpiu 
-----------  tėvai esti tobulinusi. Perhrendi- 

mas 
kūno
gali būti 
Reikia žinoti, kad kūdikiai rei
kia netik pagimdyti, bet ir stip
riai užauklėti.

Vedimas nepilnai išvystytame 
ar jau slinkstančiame amžiu
je yra žingsnis į gaminimą silp
nos gentkartės. kadangi nė vie
nas iš tėvų nebeturi reikalingo 
gaivumo. Ypatingai tas liečiasi 
motiną, — dėlto, kad kaip jau' 
augščiau minėta, jos perulė 
viso kūno ima naujam 
medžiagą. Jeigu motinos 
nas silpnas, tai kūdikis pareis 
šin pasaulin silpnas, kinkius, 
bekraujis, netobulas. linkęs prie 
visokių ligų.

štaj delko reikalingas 
mui pilnas subrendimas, o 
lytinis “pribrendimas.”

MOTERIES DARBUOTĖ
ĮSTATYMŲ

Rašo K. širvydienė

P R '
... 1 '. . ....... 1 " .. .. ------------ -U-L------ ai

Svarbus Pranešimas!
X /KĄ* T

Taip ji pasakė Washington^ 
senate. Bet senatoriai į ją pa
žiūrėjo šnairomis: jiems nepa
tiko tos senutės teisingi žodžiai.

Dabar vėl skaitau, kad mote
ris policmanka, Anrie Murphy. 
New Yorke areštavo tūlą Ste
pą Carossos už glaustymąsi prie 
moterų traukiny. Tas parodo, 
kad moterys yra geresnės prida 
botojos tvarkos, už vyrus. Re
tai girdėtis, kad vyras policma- 
nas areštuotų vyrus už glausty
mąsi prie merginų traukiniuo
se. Nors, reikia pasakyti, kad 
važiuojant elevatoriais — tikra 
sarmata! — vyrų lindimas prie 
moterų, kad negalima apsigint... 
Kurios drąsesnės, tai suduoda 
per snuki vyrams, kurie lenda: 

'kuri nedrąsi, tai traukias ša- 
iš lin, — nors nėra kur, nes pilnu 

vaisiui žrponių. Yra tankių atsitikimų 
kft. ir labai šlykščių. Bet. ant ne

laimės, policmanai to nemato 
ir taip eina tokie negeri vyrų 
pasielgimai.

Bet moteris policmanka tuoj 
pamatė tokį vyrą, čiupo už kal- 
nieriaus ir pristatė policijai, pa
rodydama, kad ji — policman
ka. Taigi, mat ką reiškia mote
ris įėjus
(langiaus įeis moterų visose vie
tose. tai jos padarys tvarkiau? 
ir, kur patėmiję, praneš visuo 
menei; tada visuomenė matys 
kokie yra tvarkos dabotojai, ii 
jižinos, kaip pasielgti rinkimuo 
se ir įstatymų darymuose.

Spaudos Darbus

SPAUSDINAME:

Knygas, Konstitucijas 
Afišas, Laiškams Po- 
pieras, Kon vertus, Vi- 
litines Korteles, Pla
katus, Baliams 'Uikie- 
tint. Vestuvėms ar 
Bankietams Ittkvieti- 
mus ir tt

Reikale Kreipkitės pas uim.

VIENYBB
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

!*X»>A**»W*Y*Y*Y.X*Y*Y*Y*y..

vedi- 
netik

PRIE

Nors moterys dar tik 
koją prie įstatymų, bet jau tuoj 
pareiškė, kokie yra trūkumai 
juose. Paveizdan, moteris W. 
II. Felton pasakė, kad joki nau
ji įstatymai nepagerina Ame
rikos piliečių gyvenimo, jei mes

j kėlė

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti paturi 
ro9 pagerinimui jo* žinojimo ntlikinėjant pureigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai, kurie bus plonins kožnui Lietuvei Seimininkei.

Daug 
ir trupinti,! 
gyti *ti pienu

v irt ą 
vai- 
grū-

NO. 42
kas sugrąžinant.

Supjaustyk virta* morka* su virt; 
žirniais, tlboikinuis smetoninė į eosoj, 
bos sveikas ir skanus valgis.

tvarkos daboti. Kii

PRARANDAMA MILIŪNAI 
DDL ARIU

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą — ‘Taria- i 
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Ktiina su apdarėliais • 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite i

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor at-Law 

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

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Kes.: 3532 J

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymo bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant taortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančią šeštų 
nuošimt). Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inveratinti sa
vo pinigus ant mortgedžią nnt 
nuosavybes (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas

RODYKLE
Virimu Receptai 

yra būdų pognokinimui 
Sėlenų. Galima jin 

nr smetona kaipo 
įbaratyt ant kitų

•linią valgiu arbn virt su karštais 
grėdais. Bandyk juo* kepant blynus, 
prit-kanijžiu.*, »-te, Kožnaa šeimyao* na
rys turėtą valgyti sėlena* ne* jo* 
turi skanų riešutu «kon; ir yra labai 
• veikos. Sekanti* yra Oovnna laimėjęs 
receptas, padaryta.* šefo vieno iš <li 
džiausiu New Yurko kotelių.

SfiLENC PUDINGAM
4 kupini šaukštukai »ėlenų 
l’i>*ė pusk vertė.* pieno 
1 šaukštas mikli.
PhhA Mioik^to korną krakmolo
4 kiaušiniai
3 šaukštai enkrau* 
Pu*ė puoduko sviesto.
Supjaustyk sviestų į miltus, sumai 

Syk korną krakmolą, sėlenas ir puse
to cukrau* ir darlėk verdanti pieną; 
Tnniš\lt gerai nnt ugnies p»'r apie mi 
autą, nukelk, *uniai*yk keturi* trv 
uius. Paskui d n dėk tuo* Imltyniu* su 
pinklus tirštai su likusiu cukrum. Su 
pilk į gerai išsviestuotą ir cukruotą 
formą ir įdėk į akarvndą *u bislteliu 
vandenio joje ir kepk vidntininm pe 
ėittj per apie .10 minutą. Duok valgyt 
nu nprikofti romi *ekan> iai audftrvtu: 
Perapnusk ma>os dėžės daugumo apri 
kotus per sietuką. įladėk pusę avnro 
euklns » ir pasirink per apie penkine 
mintil-n*.

Virtuvės Reikaluose
Sena knyga arba žurnalus yra ge 

ra nuvalymui proso kuomet proaiji. La 
pni lėngvni nusiplėšia kada ausitrinn, 
lieka švarus, geras puslapis seknnėiam 
sykiui.

Džiovinti krekeriai, tūris ir vaisiu 
košelė duodama nu kava labai tinka 
po {‘i'l'll pietą.

pundvk naudot tiek nlumino indu 
virtuvėj kiek tik gali. Jie ne tik knd 
nebrangūs, bet ilgai laiko ir lengvi.

Reikia atsargini pnsirinkineti 
lėkšte*. Parink tokias, kurios netikė
lę per vidurį, nes pajus išsipūs per 
vidutį. Gema pnju* yra storas nežiū
rint kur pripildymą* yra.

Miliai otn virtuvė atrastu esant sa 
tiitnri^kiansia, kadangi dulkė* ir 
balai negali rinktis ant maliaiotą 
lėni yną.

Kiekvienos šeimvninkės priderystė 
yra ilvalyt pieno lionk.is ir bile bon

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

Jonas Naujokas Petras Naujokas

A( IU! už tokį puikų parėmimą lietuviškos pramonės-išdirbystės; 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- 
desnius 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 kvepiantį su Havanos tabaku Gigarą 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 Brooklyn©, bet ir kitų miestų 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.

Todęl nuo šiandien prašom tėmyt naują adresą, kaip čia yra parašytas, reikalaujant Cigarų 
ypatiškai arija rašant: —

JOHN & PETER NAUJOKU
CIGAR MANUFACTURERS

(Between Rodney Street and Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviai pas lietuvius; lai gyvuoja mūsų Tauta!
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Tikra Lietuviška Duona
kurių

„Garsas"
liepa

Keptuvė
(Seninusi n
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miltu. | 
Vestu- i. įI

Pilnai Prirengtas
Aštrina skustuvų pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
išvalyt. Pilnas setns — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augš. vie-

75c.ruginių
keikaus, 

pokilium*.
nu užsakymais •

duonų iš 
k opume

ir kitiem*

Kepu 
Taipgi 
vėm* 
suomei

• ”Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. 3HRUPSKIS 

(Savininkai)

200 Bedford Ave..
Tel. G p’t. 287G

Valet Auto-Strop RazorOR. HUMPHREYS’
M

MMHMiHM■■

JAU VĖL TURIME!
Komedija

“LAPKUS”
— Kaina 30c. — 
KOMEDIJĖLES

(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.V

Paprastas persišaldymas yra 
labiausiai išsiplatinusi liga A- 
inerikoje ir Kanadoje. Bet kiek 

‘žmonių suprato iš to kilančius 
nuostolius? Uhicagos (Sveika
tos Departamento hiuletinas
ko: “Praradimas darbo valandų 
ir sumažintas gabumas del šal
čių padaro milionus dolarių kas- 

;met. O kūno nuostolius, kurie 
j kįla kaipo pasekmė persišaldy
mo, pneumonijos ir net mirties, 
tegalimas išmieruoti rūpesčiais
o ne dolariais ir centais.” Gydy 
mas persišaldymų turi prasi
dėti nuo kosulio nuramintojo ir 
vidurių liuosuotojo. Todėl Tri-

i* nerio Kosulio Nuramintojas ir 
Trinerio Kartus Vynas visados 
ant rankų reikia turėti kovo 
ir balandžio mėnesiais. Trinerio 
vaistai neapvilia. Mrr. Jacob 

įTomascik rašė mums iš Spruce.
W. Va. Box 133. vasario 2: 
“Kada aš kenčiau vidurių bė
das, jokis kitas vaistas negelb
sti taip kaip Trinerio Kartus 
Vynas. Kada gyvenau Illinois 
valstijoj, mano sveikata buvo 

i menka, bet pradėjus imti Trine
rio Kartų Vyną, niekad geriau 
nesijaučiau. Rašau tik teisybę; 
jis labai geras vaistas vidurių 
bėdoms ir rekomenduoju vi-

ir

Namų Paaigelbėjimal
Virinant drapana*, virk tik per de

šimt* ar penkiolika minutą, ilga* 
virinimus tikrai sugadins drapanų *pul 
va: po nuplikinimo ir virinimo, lindėk 
bi-k.i mėlynių | vandenį ir išplauk Švh 
riai per muilus, paskui per tyrą Sai
tą vandenį pirm galutino mėlyniųvinto, 
nitąkiii išgręžk tvirtai kaip galima. 
Tau yra vienas ii svarbiausių darbų, 
nes drapanos bus Kryžiuotos jeigu liks 
jose vandenio.

Hlankotii skalbimui pasirink aiškią. 
Vėjuotą diepą. .

Susitraukę i-evrrykai pjifrvnu* pir 
mii vaksavimo «u vazelinu sumink
štins odą. Nuėmimui š< 
naudok horakso košelę 
denį.
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įšalta v n n

At the first sign of a Cold 
take Dr. Humphreys “77”. 
Drive the Cold out of your 
system — It is also wonder- 
fnl for the Grip. “77” ha* 
been used for 3d years. Get 
Get ”77” today.

At *11 Druggists 30 cents. • 
HUMPHREYS' HOMED MEDICIN ECO.

US WiUtam 8tr*A New York
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Nuolatos, nors ir lėtai 
“Vienybė’’ progresuoja 
Vientaučius Informuoja.

Nuvalymui skurinią krėslu mazgok 
su pienu ir jie išro<lys kaip nauji.

Mnliavotns linoleum niekad neturi 
būti šveiiuamas aepeėiu. bet tik nu- 
šluosfomas šlapiu skaruliu.

Kabinant uždangalus nnt durą nrba 
langu, naudokit siaurus eleMikus.

Grožės Patarimai
Moterjs šiandien patiria, knd užlai

kyti plauku* gerai sukukuotus arbn 
sugarbiniuotus nuėjus gult beveik vi
sai negalima. Tūlo.* naudoja vėliomis 
arba seniu plauku tinklelius, nrbii ke
puraites. Tie būdai gal būt geri, bet 
yru senoviški. Galima gauti pirkti 
mažytę šilko tinklo muėiukę kuri ne 
tik nebrangi, bet yra hile spalvos ko 
kio* norit. Ji tinka tnndž.iai ant gal
vos ir tuo pačiu laiku leidžia orui 
liuosai vnikieiot. Jie taipgi užlaiko 
plaukus gerame stow jo ir vra patogūs 
ir sanitariški.

Ypatiika Sveikata
Prakaitavimas yra tni išmatos iš 

odos pagaminamos prakaitn gilią iš

aiems.” Jeigu jūs negalite gau
ti Trinerio vaistų savo apylin
kėje, rašyk Joseph Triner Com
pany. Chicago, Ill.

pają simėčiiisią po visą pavirš . Prakaito gi
lės yra daugybėj nnt delnu ir ant ko
ją pildą. Taigi reikia dauginu ntkreip 
ti atidos į tas dalis. Jūsų kojos, popa 
žnstj* ir visos kito* prakaitavimo vie 
to* reikia nrnzgot kasdien ar su nn

v n l tisrsptišku muilu, šaltu turu arbn kur 
boliu ir paskui visai nušluostyt su 

(turkišku abrūsu. Biskclis boraksn pati- 
l deri»» užbarstyta* po kožno nusiprnu 
, ainio, padaro odą švelnia.

MUS REKOMENDUOJAME SEKANTUS PRODUKTUS

Kiekviename name reikia virtuvės reikmenų: puodą, indą, stiklą ir tt. 
Galite tokio* reikmenų* gauti visai dykai perkant Magnolia Ir Star Pieną 
ir taupant leiheiins. Geros ir taupios šeimyninkės perka vien šitae rūšis. 
Jūlų grosęrniukM parduoda jas. Klauskite tik jų.

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

At«ar(iai priiiurimi nagai.
• velka veido iliidra ar nau
jausio* midoe apridaiai ne
bus patėmyti. jeigu plaukai 
bu» pilni pleiakanų. Neda- 
ieitkite. kad tie įkyrų* balti 
parazitai gadintų jutų gra- 
tumų. Naudokite

Ruffles 
kas vakarai per dešimt dienų 
ir pleiikano* tuojau* išnyk*. 
Po to retkarriai* naudojant
• psitaugotite nuo jų. Ruffle* 
parduoda jutų vaistininkas 
po 65ė bonką arba 7$c 
tiesiog ii Isborątorijos.

F. A D. RICHTER * CO 
Berry & South 5th Su. 

Brooklyn, N. Y.

TROJAN KA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 goriausių ir Avie į 
jžiaii*ią žolelių ir gydančių šaknų.i 
kuri yra rinktos ant Knrpntų, Tnt_( 
ru. ūvcicarijos Kalną, Italijos, Pi j 
renčją Kalną, Pietų Afrikos, Rytą 
Indijos. Tufrnto ir Tigro Kloniuo j 

ir taip j| kitą krnjavų Salią I 
\ nrtokit šitas žoleles del nesma | 

gumą skilvio, taip kaip del nema- 
limo, prasto žlebčiojimo nrbn sknu 
«mo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirs 
30 metą. Reikalaukit Groblatisko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro
jan ką.

žiūrėkit del mūsų markės npgy 
įnimo.

Išdirbtas į dvi formatns šaknų: 
čą-io* šaknys (stambios) kaina 35c. 
.už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokią reikalam 

į jot- ♦

Del rnumatišką skausmu, nrrviš 
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mą ir pailsimo, del skausmą į šo 
nu», krūtinėj ir i pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdą ir pažeidi
mą. del augščiau minėtą reikalų vi- 
V<lo« vartok it Grohlansko Zmiječ 
nikų. Kainos 35c., 65c. Ir 81.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski 
and Co.

Plymouth, Penn.

t 
t 
i i 
I
i Brooklyn. N. Y 
»
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plaėt< 
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Balčio), jokių lalčlų 
baksų apsiginklnok

$15.00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono- 14kt. 
s aukso moterišku laikrodėliu 
: Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Kas yražmogaus amžinas priežas? — 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet ir 
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Amerlkų pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centas už 
nuo savo nuožmaus priešol

URBO LAX TABS (25 cental al akry- 
nutę) yra kai kanuolė priež kitų amžinų žmo
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kurte 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

Lletuvižkų, Bulgariškų, Alopatijkų, Homeopatiikų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
Telophons Greenpoint 1411

Tel. 595 Greenpoint.

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

8-10

Tol, 4428 Groenpoint.

SsžEGžaaEE

Office Hours:
n. m., 12-2 p.m. 0-8 p.m.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 IK ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo fl iki 8 vakare

Nedaliomis pagal susitarimų

161 North 6th 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 kų nori par
duoti, o mos parduosime į trumpų laikų su goriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namų ar bianį vi
sados kreipkitės pas mus, nes mos 

turime įvairių namą ir biznių par
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvą išmokėjimų visose dalyse 

š Brooklyno.
; Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamų nuosavybe ir 
pirkti pigiau negu kur kitnr.

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

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

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

Y
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| Brooklyno ir Apylinkės Žinios
14-th Regiment Armory su As
sumption Club, ir mes tikimės 
— laimėsime!

L. Stockus.

’’Vienybė Adreau: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. T., Telefonai: 1417 Greenpetnt
Komunistų Kumščiams 
žada Padaryti Galą

gryžo iš Bostono, kur jisai Ko
vo 8 d., Lietuvių Salėje, turėjo 
savo koncertą, padedamas vie
tos dainininkų: Bačiulio, Vait- 
kaitės, Vinkšnaitės ir Bulskio, 
taipgi viešnios žaliaduoniutės.

Koncertas gana gražiai nusi
sekęs, i

, FARMA ANT PARDAVIMO 
MONTROSE, PA.

100 akrų žemės, 6 rūmų stuba, stu- 
boj vanduo, sodas obuolių ir kitokių 
vaisinių medžių, 18 melžiamų karvių, 4 
telyčios, 4 arkliai, 3 kiaulės, 50 vištų 
7 kalakutai, 5 žąsys; visi ūkio įrankiai 
šilo gazinis inžinas, pjaunama-rišama 
mašina. Del Informacijų rašykit ar 
klauskit pas: — Carl Kessler, 243 
Reece St., Scranton, Pa. (35

KOVO (MARCH) 14 D., 1925

ANT PARDAVIMO

Bučernė, groscrnė, gyvų vištų mar- 
kotas, rūkykla; didelis bakenas. Ap
link tokių kunipaničną Storų nėra* 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant farnią. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((40

Valdžios Kvotimai Vertėjam 
iš Lietuvių Kalbos

United States Civil Service 
Commission, Washington, D. C., 
reikalauja lietuvių vertėjų (tran 
slators), su alga nuo $1,500 iki 
$2,100 į metus. Aplikacijos pri
imamos iki Balandžio 11 d., ku
rios gaunamos parašius Wash- 
ingtonan arba customhouse bei 
paštuose kiekviename mieste. 
Lietuviai paakinami pasiskubin
ti gauti ir išpildžius paduoti ap
likacijas iki Balandžio 11 d.

Kvotimai šaukiami dar šioms 
kalboms: arabų, čekų, bulgarų, 
kinų, dano-norvegų, holandų, es
tų, suomių, francų, vokiečių, 
graikų, italų, japonų, angarų, 
lenkų, portugalų, rumanų, rusų 
serbų, slovakų, ispanų, švedų ir 
turkų.

p. Džiovulienės, Elizabeth, N. J. 
ir p. J. Kralikausko, Newark, 
N. J. Gražių rūbelių Lietuvos 
našlaičiams.

Nutarta, tarp ko kito: 1) Ren 
gti vakarienė priėmimui L. M. 
G. K. atstovo p. J. Makausko, 
nesenai iš Lietuvos atvykusio, 
apie Kovo 29 d. 2) Rengti “Ge
gužinės Vakarušką”, Lietuvos 
našlaičių naudai, Knapp Man- 
sione, apie Gegužės 6 d.

Narė.

Pataisymas Prie 
“Vienybės” Vakarienės

Surašė vardų buvusių vakariu 
nėję svečių praleista
Mariona Tūtliutė (sesuo dakta- 
kės Tutliutės) iš New Britain, 
Conn.

Iš Globos Susirinkimo
Dolarių, Dolarių, Dolarių!

Jie, 
nuo 
nuo 
vių

girdi, turį, rekomendacijas 
“visų Lietuvos vyskupų ’, 
įstaigų ir nuo žymių lietu- 
katalikų vadų”.

Babravičius Jau Dainuoja 
Scala Operoje, Italijoje

“Tėvynė” gavo laišką nuo 
mūsų dainininko, Juozo Babra
vičiaus, kuris nesenai išvyko 
Milanan, Italijoje. Jisai rašo, 
jau dainavęs bandymuose ope
ros Sevilės Barzdaskutis” ir ge
rai nusisekę.

Jono Mažeikos
Byla Pralaimėta

New Yorko miesto aldermanų 
Taryba kalbėjusi, kas reikia da
ryti panašiuose atsitikimuose, 
kaip įvyko anądien Town Hali, 
kur komunistai labai laisvai de
monstravo, kaip jie valdytų A- 
meriką, jeigu sovietišką valdžią 
įgautų. Tarpe kitų priemonių, 
siūloma projektai — kiekvieną 
“mitingų kumštininką” nubaus
ti keletu mėnesių kalėjimo, ir, 
jeigu ne pilietis, deportuoti iš 
Amerikos.

Town Hall svetainės savinin
kai taipgi skundžiasi, kad jų s ve 
,tainė yra laisva visiems. Jie 
negalėję neduoti salės Politinių 
Kalinių Komitetui, kuris norėjo 
bešališkaia pkalbėti Rusijos pa
dėtį. Bet čionai įsigriovė Darbe 

užvedęs ■ partijos komunistėliai ir pra- 
ą, laikiu-Įdėjo muštynes prieš tuos, kurie 
't., skųs- peikė Rusijos sovietų valdžią. 

Nors tame susirinkime patsai p.
prez. Civilių Laisvių

Lai-

Kovo 12 d. įvyko L. M. G. 
Draugijos susirinkimas, “Vieny
bės” Svetainėje. Dalyvavo gra
žus būrelis narių. Prisirašė nau
ja narė — Ona čerkienė. Per- 
žiūrėjom prisiųstus rūbelius iš

pasigyrė, jog kata- 
dienomis susilaukę 
dar du aukų rinki-

“Garsas” 
likai šiomis 
iš Lietuvos 
ku: kun. St. Kiškį ir stud. A.
Tylenį, kurie esą atsiųsti žino
mos Lietuvoje katalikų jauni
mo draugijos — Ateitininkų.

pg ū . i x>-—-aa— 
B DARBININKAI f ATYDA!

Žemiausios Kainos
Overauzėms, Kelnėms, Marškiniams 

Čeverykams, Baltiniams ir 
Reinkotams

ARMY and NAVY STORE
259 Grand St. kampas Roebling St. 

Brooklyn, N. Y.

Stanley Petrashka 
44 SCHOLES STREET

antros durys nuo Lorimer Str. Tel. Stagg 0129-W
Brooklyn, N. Y.

Lietuvis Maliorius — Kontraktorius
Pentinu, nrba mnlinvoju, mūrinius ir meilinius namus iŠ lauko ir vidaus. 
Dekoruoju, popieriatinu, pleisteriuoju, greininu, žodžiu — viską prie 
narni) padabinimo atlieku. Ilgą tame darbe turiu prityrimą. Mano dar
bas visados yru garantuojamas. Pigiau padarau, bet geriau už kitus. 
Telefonkuokite arba laišką parašykite. Mane daugiausia galima rasti 
vakarais namie.

Namai ha Piano Nuoūoflus

Tėvynės garbei maršas__
Vai varge, vargeli_______
Gėriau dieną, gėriau naktį 
Tai mergeliu dainavimas __

Reikalaukite kataliogo su dideliu pasirinkimu rolų.

Muziką myli kiekvienas žmo
gus, o geriausi kompozitoriai 
skaito pianą tobuliausiu muzi
kos instrumentu. Gal dar nie
kad negirdėjot Naujausiai išlei
stų rolų del Player Piano, kele
to vardus mes čionai paminim, 
bet dar ir daugiau turime, ku
rių vardai čion nėra pažymėti.

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

A. ANTPUSA1TI
981 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Pas jį yra didelis pasirinkimas geriausios rū
šies Player Pianų, muzikališkai nustatytų ir pri
einamai parduodamų ir ant lengvų išmokesčių.

A A j • j • i • i v • • a *1*

LIETUVIŠKI
REKORDAI IR ROLAI 

PIANUI
GRAMAFONAI — PIANOLOS 

ir RADIO
Pinigais ar nedėllniais išmokėjimais.

- Kainos žemos - 
FIFTH AV. GRAFONOLA SHOP 

708 — 5th Av. 22nd St. So. Brooklyn
Tel. Huguenot 2684

Tūlas vokietis buvo i 
bylą prieš Joną Mažeiką 
si saliūna ant Grand St 
damas Mažeiką už mirtį savo 
10 metų dukters, kuri buvusi Baldwin, 
automobiliu suvažinėta Sausio Sąjungos, aiškiai pasakė:

1923. Automobiliu važiavęs (svė visur mylima, bet netoki,22, 
Mažeikos sūnus. Dabar atsibu
vo teismas Supreme Courte, ku
ris jr priteisė Mažeikai užmokė
ti $8,000 vokiečio naudai. Teis
me buvo mažai liudininku, nes 
suvažinėjimas įvyko vakare, to
dėl mažai kas matė. Mažeikiu- 
kas tuomet važiavęs ties Grand 
ir Le Grange Sts., netoli Bush
wick Ave. ir pervažiavęs mer
gaitę, kuri ėjusi skersai gatvę.

Sakoma, kad nuostolius i 
$5,000 apmokėsianti apdraudos 

J kompanija, likusi dalis reiks 
pridėti Mažeikai.

Nusižudė Vedimo Laisnių 
Viršininkas Del Tyrinėjimų

Thomas J. McCabe, vedimo 
laisnių biuro Deputy City Clerk 
Bronxe, šį penktadienį nusižudė, 
šokimu po augštakelio (elevato
riaus) traukiniu prie Clarmont 
stoties, kur buvo ant vietos su
triuškintas. Jisai buvęs susirū
pinęs dabartiniais tyrinėjimais 
visų laisnių biurų, kuriuose 
nepilnamečiams išduodama 
(limo laisniai.

Apsilankė Svečiai ,

kaip Rusijoje”.

Po Miestą Pasidairius

Real Estate
Kampinis namas, krautuvės, 

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

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

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. Sabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Paieškau Juzefos čeikauskaitės, pir
mas vyras buvo Antanas Sraigauskas, 
jam mirus dar su antru vedus Juozu 
Liaučiavičium, kuri paeina parapijos 
Tveriu, kaimo Pupžebių, Kretingos 
ipskr. Pirmiaus gyveno Elizabeth, N. 
i. dabar nežinau kur randasi. Jeigu 
kas apie ją žino meldžiu pranešti 
sekančiu antrašu, o būsiu labai dėkin
ga. Stella Seaman, 168 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (33

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

Parsiduoda farma. susidedanti iš 48 
•ikrų žemėj ir mimas 5 kambarių ir 
keletas ūkiškų padargų. Kaina $2,500 
Įmokėti $800. Antanas Hoffmanas 
857 Hopkinson Av., Brooklyn, N. Y.

(33

Parsiduoda grosernė, 68 So. 2nd St. 
Lysas yra ant trijų metų, gali arba 
•’iti Į partnerius, arba visą biznį nu
pirkti. Priežastis pardavimo: vienas 
negaliu išlaikyti. Atsišaukite greitai: 
Vincas Mardosa, 68 So. 2nd St., Broo
klyn. N. Y. (33

Parsiduoda grosernė ir delikatesen 
niskrymo ir kandės Storas. Pardavimo 
priežastis: . vienas negaliu apsidirbti. 
Todėl greitai ir pigiai noriu parduo
ti. Atsišaukite: 78 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (33

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 8470 ir 2054

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

Vestuvėms/ Vakarienėms 
Bankletams Ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

Parsiduoda Barber Shop
, Vienintelė didelėj lietuvių kolonijoj; 
pirmos klesos dviejų krėslų barzda- 
skutykla ir cigarų skyrius. Parsiduoda 
už cash ar ant išrnokesčio visai pi
giai. Biznis eina 'gerai. Turi būt par
duota iki April 1 d. Kitaip eis ant 
išpardavimo, nes savininkas apleidžia 
šitą šalį. Informacijų klauskit laišku: 
A. Danielius, 70 No. 7th St., Easton, 
Pa. (32

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Rosa St. Brooklyn, N. Y.Įvairūs Pardavimai
Lietuvoje parsiduoda kolonija su 

žeme, pirmos rūšies, virš 100 dešim
tini.) su pramoninga vieta (plytnyčia) 
prie pat gelžkelio stoties. Kaina 105 
dolarius dešimtimi. Tolesnei sužinoti: 
Slnukus, 174 Wilkins St., Rochester. 
N. Y. (34

— p. J. Makausko prakalbos. 
Kovo 25 d. vakare, “Vienybės” 
Svetainėje įvyksta didelės pra
kalbos. Kalbės p. Jonas Makaus
kas, Lietuvos Valstiečių Liaudi- 

! ninku Sąjungos atstovas. Vi- 
_ 'suomenė maloniai kviečiama 

iki j atsilankyti, nes daug įdomių da
lykų girdėsite.

A. L. T. S. 1-ma Kuopa.
— Rumanų tauto ateivių, kaip 

rašo “World”, New Yorke esa
ma apie 40,000; iš tu apie 500— 
krikščionys; gi likusi — 
žydai.

— Atkeliauta Amerikon
iki Vasario mėnesio per šiuos 
metus arti 300,000 ateivių, iš tų 
96,737 įeina į visų šalių kvotas, 
gi likusį išimti iš kvotų. Iš Lie
tuvos atkeliauta šiemet 253 
žmonių, gi lieka kvoton dar 91 
iki Liepos 1.

— Pr. Norris, “Vienybės” šė- 
rininkui, šį pirmadienį vagiliai 
buvo pavogę automobilių, pasta
tytą ties 148 Metropolitan Avė. 
Bet tą pačią naktį policija au
tomobilių surado New Yorke ir 
sugrąžino p. Norris.

— Jonas Butėnas, mūsų dai
nininkas 'šiomis dienomis su-

būk
ve-

Per “Vienybės” šėrininkų sei
mą ir dieną vėliaus apsilankė 
“Vienybės” Redakcijoje šie ger 
biamieji tolimesni svečiai:

Jonas Tareila, aptiekorius, iš 
Waterbury, Conn.

Jonas žemantauskas, banko 
klerkas, iš Waterbury, Conn.

Vladas Giliavičia, senas “Vie
nybės” darbuotojas iš New Bri
tain, Conn.

Petras J. Kazlauskas, iš Bos
ton, Mass.

I’-as Kazlauskas papasakojo 
apie tą garsią bylą, kurią buvo 
adv. Bagočius prieš ji užvedęs 
Bostono Superior Courte, del 
tariamųjų p. Kazlausko išaikvo- 
jimų iš Lithuanian Textile Cor
poration neva $31,000. Teismas 
Bagočiaus įskundimą išnagrinė
jo ir p. Kazlauską išteisino. 
Tuos teismo poperius p. Kazlaus 
kas turi ant rankų.

Jauni Vyrai Basketbole 
Nugrojo Veteranus

Anglų laikraščiuose įdėjo mū
sų Jaunų Vyrų Lietuvių Kliubo 

(buvusį basketball grajų su 
Rockaway Veteranais, kuriuos 

(Jauni Vyrai visai nugrojo. Mūsų 
jaukto laimėjimai yra sekanti: 

Į Lietuviai: Scrill — 11 punk
tų; Pattee — 4; Quigley — 8; 
Gecome — 0; Trimkers — 
Swedish — 2

Veteranai:
Brown — 0; McWalters — 

'McKenna — 5; Jamieson — 14. 
Viso 26.

Taigi mes vienu punktu 
grojom garsius lošikus.

Kovo 18 d. Jauni Vyrai

Viso 27.
Schmidt

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

2;

0;
7;

nu

los

visi
Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

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

rnnkų Pianai nuo $40, Play-
>
t

Antrų
eriai nuo $100 ir augščiaus.

Reikalingas pusininkas ir pagalbi
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
Važiuoja Lietuvon

Buvęs PhiladelphijoH Fotografas tre
čiu kartu važiuoja Lietuvon 1922 me
tais del 9 šimtu Amerikos Lietuviu 
sąžiningai patarnavau nufotografuoda
mas jąją gimines Lietuvoj: Suvaiką 
ir Kauno rėdyboj. Daug kas siuntė 
pinįgu nusitraukti paveikslus, bet ją 
nesulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kati 
Lietuvoj nufotografuočiau jūsą tėvu
kus, brolius, seseles, triobas su gy
vuliais, ar mylimą vietą, tai rašyk 
tuojaus pilną adresą jūsų giminiu 
Lietuvoj ir savo adresą, nes Ameri
kon sugryžęs rudenyje 1925 m. pri
siusiu prabas. Pamatę sampalus, duo
site užsakymą. Pinigą ant rankos 
nereikalauju. Nereikalausiu pinigą ir 
Lietuvoj nuo jūsą giminią. Aplanky
siu visos Lietuvos tolimesnius kam
pelius.

V. J. STANKUS, Fotografas
70 N. 7th St., Easton, Pa.
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DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
Su patyrimu ir pasekmėmis gydo 
ligotus vyrus, moteris ir vaikus. 
Pataiso netikusią formą nosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Medikališkas ir E' 
lektriškas Gydymas. Fri ėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkis 
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
tė dykai.

įų LIETUVIŠKA AKUfiERKA

Marijona Tamklenfi LU 
prie palagų ant pareikalavimogj 
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-M 
dieniais. Darbą atlieka atsakam^ 
Šiai nž prieinamą kainą

80 STAGG STREET 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6781

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatišku Būdu. Vaistai negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler’is, 
M. D., sako, kad tas yra gerinusiu gy
dytojas, kuris nevartoja, vaistų. O Dr. 
Heid, M.D., sako: “ Viena diena yru 
dauginu kūdikių išžūdoma vaistais ne
gu kad senajam Betliejj aukoms krito 
nuo Herodo žaidynes.’’

Tad nustok vartojęs!) nuodus-vnistus 
ir ateik j

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

5 Bleccker Street
Kamp. Buahwick Av. netoli Greene Av.

Brooklyn, N. Y. 
Patarimai Veltui

Ofiso vai.: Utnrninkais, Ketvergais 
ir Suimtoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedėk nno 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 9468

— 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

Telephone Triangle 1450
Fotografai

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

Kreipkitės šiuo adresus

JONAB BTOKEB
173 Bridge Bt., C. Brooklyn, N. Y.

R. JOHN UREVICH 
Lietuvis Advokatas

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

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

įp ra o a o =x a ra or-i-r--mnn u-”“1 —■"> orte

g Skaniai ir Sveikai galite Pavalgyti tik

NAUJAME RESTORANE
Ū

kur geriausi virėjai gamina Lietuviškus, Amerikoniškus o 
o . .g sveikus, gerus ir sočius valgius, kokius tik pageidaujate

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

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS 
IR 

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetalną susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

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

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.
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