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KARO NUALINTA LIETUVA
UŽ VOKIETIJOS TURTĄ MOKĖS 

ALMANTAMS REPARACIJAS
Prezidentas Coolidge Būtinai Užsispyręs War- 

ren’ą Padaryti Prokuroru.

SAKOMA, KAD KITAIS METAIS AMERI
KOS VALDŽIA GALĖS NUO PILIEČIŲ 
NUIMTI 300 MILIONUS DOLARIŲ TA
KSŲ.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Paris. Grįždami iš Gene-Į New York. Buvusio Ven- 

vos Paryžiuje sustos An- grijos premjero Karolyj 
glijos užsienio reikalų mi- žmona žada eiti į vodevilį 
nisteris ir turės pasikalbę- čia, kad užsidirbti pinigų, 
jimą su Herriot’u ir Lenki
jos ministerius Skrynskiu 
apie Amerikos siūlomą nu-'džia nori padaryti 
siginklavimo 1 
Washingtone.

>—o—

4 NUŽUDYTI, 7 ŽMOGŽU
DŽIAI SUIMTI ’

Rokiškis. — Sausio 31 į va
sario 1 d. nakties metu Kervel- 
kių km., Rokiškio ap. ir valse, 
buvo apiplėšta ir žiauriai išžu
dyta šeimyna iš keturių asme
nų: Kirstuko Juozo 45 m., jo 
žmonos Konstancijos 35 m., dūk

tiko ir karzinką įnešė į vidų. Vy'metų atgal valsčiaus valdyba, 
rai nuvažiavo. Vakare eigulis į- kad pagreitinus atidarymą šė- 
sileido į gryčią šuni palakintų. 
Bet šuva, vietoje lakinio, puolė 
prie karzinkos. Eiguliui pasiklau 
sius, karzinkoje užgirdo dūsavi
mą. Eigulis garsiai paklausė: 
“kas karzinkoje esate?” Bet iš 
karzinkos niekam nesakant, ei
gulis šovė į karzinką, iš kurios 
pasigirdo balsas: “Jėzau!“ Tada

toj pašto įstaigos, prašydama 
pasižadėjo valdybai duoti kokiai 
tai poniai P. T. T. pašto įstaigai 
trims metams: būtą, kurą ir 
vežiot iš ir į Kėdainius paštą 
po 3 kart į savaitę.

Prieš karą gerai paštas gy
vavo ir išsilaikydavo.

Lietuvoj pašto įstaigų yra ir 
labai menkose bakūžėse ir tai 

i interesantus pa-

—o—
Meksika. Meksikos val-

_____ ____ __  ___ r_ J visus
konferencija gelžkeliu darbininkus vals-,terŲ Onos 6 ir Germanos 4

‘jtybės valdininkais, kad jie Panevėžio kriminalei polici- _
negalėtų taip lengvai į strei su Kokiškio ap. viešąją po-eigulis dar vieną sykį pridėjo ir 

New York, čia tapo per- ką išeiti.
kraustyta 250 milionų do
larių keletą blokų. Gelbėjo 
keturi automobiliai, 20 po- ras Clemenceau sakoma bai 
licmanų ir šarvuotas karas gęs rašyti filosofiškas išva- 
su kulkosvaidžiais. das iš savo gyvenimo ir ne-

—o— užilgo jas paskelbs.
Angora. Turkų valdžia —-o—

skiria 44 milionus dolarių, Cheyonne, VVyo. čia eina

—O— 
Paris. Francijos premje-KAUNAS, — Vokietijos valdžia įkainavo valstybi

nį turtą Klaipėdos krašte, kurį ji paliko Lietuvai, su
moje 600 milionų litų. Pagal Versales sutartį ir Klaipė
dos Krašto statutą, Lietuva, gavusi tą turtą, turi mo
kėti alijantams tam tikrą nuošimtį į reparacijų (karo 
nuostolių atlyginimo) fondą.

Iš to išeina, kad nors Lietuva didžiajame kare ir ne
dalyvavo, ir pati buvo sunaikinta bei nualinta kelis syk, kad sutrempti puslaukinių valdžios byla prieš buvusį 
tačiaus turės mokėti už vokiečius reparacijas alijantams. kurdų sukilimą parubežy su vidaus reikalų sekretorių 
Lietuvos valdžia prieš tą žada protestuoti.

užilgo jas paskelbs.

Persija. Fall už perdavimą aliejaus
—o— laukų Sinclair-Doheny kom-

Chicago. Susiorganizavu- panijai už kyšį.
si bolševikų minia nedavė —o—-

i priešui Abramavi- New York. Pranešus, Itad
WASHINGTON. — Prezidentas Coolidge, žut-but 

užsispyrė vyriausiu prokuroru paskuti Warren ą, nepai- Sqv. Abl.aniavi. ;......
sant senatorių uzsispvrimo. Coolidge netik antru kartu .jui -<ia ka,b6ti policija> be-' generolas Pershingas kal- 
jteikė Warren’o kandidatūrą senatui patvirtinti, bet ža- bcl.aminįalna mitingą, ap-įlies apie 1,500 apleido salę, 
dh, jei senatoriai nepriims, Warren’a paskirti laikinu • ••- ...................... * ’« * • ’ • 11 •’
prokuroru iki kito senato posėdžio Yra nurodoma,1 
kad prezidentas taip darydamas nusižengtų prinš šalies 
konstituciją.

skaldė dvidešimčiai komu- Sakoma, įvykusi klaida iš 
nistu galvas.* perstatyto jo pusės.

licija pasisekė suimti žmogžu- aprišęs karzinką virvėmis, pasi- j stengiamasi 
džius, kurie, pasirodė, beesą Kir^šaukė policiją. Atidarius kar- tenkinti Šėtoj gi rodos ir puikūs

WASHINGTON. — Spėjama, kad kitas kongresas 
galės numušti taksų įstatymus sumoje 300 milionų dola- 
rių. Pabaigoje šių metų valdžia turės perviršio apie šim-

Bažnytininkų Teroras Šokoladas Esą 
Prieš Makauską Sveika Valgyti

West field. Mass. Į prakalbas 
valstiečių, liaudininkų atstovo

tą milionų, o pabaigoje kitų apie 373 milionus. Tokiu bŪ*Iškausko, vietos vargonininkas 
du valdžia galės taksas ir numušti.

III I I ui -T -tt-t-į-rarįimnu..

Nusiginklavimo Konfe- Suvienytų Valstijų
Prezidentų Algos

■==*

rencijai Sunkiai Einasi

Boston. Harvardo medicinos 
profesorius savo paskaitoje čia 
nurodė, kad cukrus ir šokoladas 
teikia stiprumo ir energijos 
fmegui. kur s juos valgo. .Ypa
tingai šokoladas geras valgyti 
nuvargus. Jis tada naujos “ug
nies“ įžiebia.

stuko kaimynai rusai. Kai ku
rie jų ne vieną kartą už įvairias 

'vagystes ir plėšimus jau buvo 
baustj kalėjimu. Nužudytas Kir 
stukas, būdamas doras žmogus, 
negalėjo su tokiais kaimynais licija susišaudė ir tapo 6 plėši- 
sugyventi. nurodydavo policijai kaj suimti, o du pabėgo, 
apie jų darbus, už ką kaimynai Kriukelis,
rusai pradėjo Kirstukui keršin-Į --------
ti. 3—4 metai atgal sudegino' 
Kirstukui trobesius. Kirstukas 
vėl atsistatė. Rusai viešai ėmė 
grasinti Kirstukui, kad jis ilgai 
negyvensiąs. Savaitė prieš nužu 
dymą buvo nunuodyti Kirstuko 
šunys, paskiau išžudyta ir visa 
Kirstuko šeimyna, pasiliko tik 
9 mėnesių kūdikis, žudymo įran 
kis — kirvis, kuriuo visiems bu- nuo mūsų iškėlė, atkėlė mums' 
vo perkirstos gerklės. [kunigą, kurs lietuviškai nesuri-

Sulaikyti šie žmogžudžiai: kalba. Seniau dar Dysnoje ir 
Vasilijevai: Vagilius tėvas ir jo Prozorakucse būdavo lietuviški 
du sūnūs Teodoras ir Nikita.' pamokslai. Dabar ir ten visa 
Aleinikovas Mamanlijus. Vasili- Į panaikinta. Tokiuose Prozora-'jr skiria tam reikalui kredito, 
jevas Grigonis \isi iš Juozapa-) kuosa bus apie 500 lietuvių J išreiškė pageidavimo, kad sėk’

zinką, rado žmogų nebegyvą, 
brauningą, peilį ir dūdelę. Su
temus ta triubele policija su- 
triūbavo ir triūbelės balsan pri
buvo 8 plėšikai. Plėšikai su po-

mūro namai, bet juose kaž kas 
negerai. Susirūpinęs.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Mariampolė. — Vasario 8 d. 

Mariampolės ūkininkų klube į- 
vyko klubo narių — apylinkės 
ūkininkų — susirinkimas; daly
vavo su viršum 100 žmonių.

Agronomas p. Rymdžius, nu
piešęs dabartinį žemės 
netobulumus ir stoką 
ūkio reikalams, ragino 
kusius stoti į draugijas 
čias žemės ūkį ir ūkininkų rei<

Armanavičiai. Dysnos apskr.
— Yra mūsų lietuvių šioje para
pijoje apie 400. Seniau turėda
vome čia kunigus, kurie mokė
davo lietuviškai, kai kada būda
vo bažnyčioje lietuviški pamok
slai, I
vo prieiti išpažinties. Po karo žengti prie gyvulių ūkio, paaiš- 
virto kitaip. Kun. Gielgaudą

ūkį, jo 
kredito 
susirin- 
remian-

lietuviškai vaikai ga'.ėda-j kalus, ir, kiek galint, sparčiau

kindamas pieno ūkio naudingu
mą jr pieninių steigimą.

Susirinkimas apsvarstęs tarp’ 
ko kita trūkumą sėklų, ypač 
avižų, ir sužinojęs, kad valdžia 
tuo reikalu taip pat daro žygių

Paris. Į Amerikos planuoja
mą nusiginklavimo konferenci
ją francūzai labai šaltai žiūri. 
Jų padėtis mat kebli. Iš vienos 
pusės jie hi jo nusidėti Ameri
kai savo atsisakymu dalyvauti. 
Tokia atsisakymas beto sukeltų 
vėl kalbas apie Francijos mili- 
tarizmą. Bet iš kitos pusės fran 
cūzai labai bijo vokiečių keršto 
ir nori kad pasaulis užtikrintų 
jog daugiau užpuolimų iš Vo
kietijos pusės neįvyks. Franci
jos talkiai, Rumunija ir Lenki
ja, taipgi nenori nusiginkluoti, 
nes turi ’užtektinai priešų. To
dėl francūzai nori nusiginklavi
mo klausimą rišti pavesti Tau
tų Sąjungai, kur nėra Ameri
kos ir kur francūzai turi vy
riausią balsą.

Teisingumo Pritaikymas
Alabama Valstijoje

Birmingham, Ala. Į keturias 
dienas čia Ku Kluksai nuplakė 
keturis vyrus. Paskutinė auka 
buvo Hustonas, kuris kaltina
mas, kad nedirba ir verčia žmo
ną jį maitinti.

Washington. Dabartinė Ame
rikos prezidento alga yra $75,- 
000. Bet pirmas kongresas, ku
ris aprinko Washingtona prezi
dentu, algą buvo nustatęs į 
$25,000. Pats Washingtonas 
sakė, kad jis jokios algos neno
ri. Kongresmanai svarstė pasiū
lymus mokėti nuo $15,000 iki 
$70.000. Tas buvo virš 150 me
tų atgal. Iki 1873 metų ir buvo 
mokama prezidentams tik po 
$25,000 j metus. Be tais metais 
alga pakelta iki $50,000. Kon
gresas 1907 metais dar pridėjo 
$25,000 “kelionių iškaščiams“. 
Ta suma yra duodama kasmet 
Amerikos prezidentams del ke
lionių po šalį, del priėmimo di
plomatų, del surengimo pietų 
politikieriams ir taip toliaus. 
Bet jokis prezidentas dar nėra 
išleidęs pilnos $25,000 tokioms 
išlaidoms. Kas nėra išleista ati
dedama į šalį, ir tokiu būdu jau 
susidarė gera suma.

Bandys
Collins’o

Iškasti
Kūną

City. Ky. Buvęs k'i-

Buvusios Markės 
Bus Sunaikintos

Berlin. Vokietijos valdžia pa
liepė žmones nešti į bankus bu
vusias markes ir išmainyti jas 
j naujus pinigus. Po trijų mė
nesių markės nebus mainomos 
ir nebus vertos nei tos men
kos sumos, kurios vertos dabar.

Central
sykių inspektorius Hunt yra pa
daręs su Collins d giminėmis 
kontraktą iškasti kūną Flloydo, 
kuris buvo žemių užverstas ur
ve. Už darbą jis paims 
jei pavyks.

$3,000,

Biūras
Ameri-
Dides-

Chicago. Po didelių spekulia
cijų, kuriose kiti prisikrovė pi
nigų, kviečių kainos staiga at
slūgo biržoje.

Washington. Cenzo 
sako, kad aklų žmonių 
koje esama apie 75,000. 
nė pusė vyrai. Nebilių ir kurčių
esama apie 44,000. Elgetų pa
vargėlių namuose yra apie 80,- 
000. Darbininkų dirbančių del 
pragyvenimo yra apie 42 miiio- 
nai arba 42 nuošimčiai viso gy
ventojų skaičiaus.

apsivedė didelę saiką savųjų ir 
kėlė ermiderį. Tik atsivedus po
liciją tie gaivalai nurimo ir Ma
kauskas galėjo baigti savo kal
bą.

žmonės kalba, kad Amerikos 
klerikalai yra sudarė bendrą Pati Iškrito, 
planą kenkti Makausko misija:. o Jjs Neinate 
nes jis atvirai pasako klerikalų 
darbus Lietuvoje. Vienur nutar
ta jį skusti policijai kaipo anar- sharp atsigrįžo ką 
kištą, o kitur parapijonų pagel- savo žmonai, kuri 
ba kelti triukšmą jo prakalbose, juos automobily, kaip patėmijo, Į 

----------- kad žmonos jau nėra. Pradėjus
Valstijos Mokėjusios ivAk,,ti- ji, ,a’ta I'incoln' r-i tz • • o Highway be sąmones. Spėjama.Eks-Kareiviams Bonus . . .. ... .. .. . ....kad ji iškritusi is automobilio.

New York. Tapo su rokuota, * 
kad apie 20 Amerikos valstijų 
yra davę eks-kareiviams bonu- 
sų, neskaitant jau federates val
džios. Tuo būdu tapo išmokėta 
buvusiems kareiviams virš 356 
milionų dolarių. Bonuaus gavo 
virš 1.800.000 kareivių. Federa
te valdžia, paleisdama kareivius 
namo išmokėjo jiems 270 
lionų delarių bonusų. 
savo kareiviams yra davusi 
nusų 275 miiionus dolarių. 
Franci ja 373 milionus.

Jersey City

Francijos Kardinolai
Apšaukė Karą Valdžiai

mi-;
Anglija 

bo- 
o

vo vienk;, Rokiškio vaisė., Pan- Tarp gudų gyvendami lietuviai 
telejevai: Timcfejus ir Erofe- 
jus iš Kairelių k., Abelių valsč. 
Pavogtas turtas ir pakinkytas 
Kirstuko arklys surasti.

be bažnyčios! be mokyklos ap
sileidžia. Kodėl apie mus, rodos 
visi užmiršo? Disnietis.

Klebiškiui. (“V-bės” kor.) — 
i Sausio 4 d. čion atsilankė smar- 

• ki vėtra; sugriovė nemaža tro
besių ir privertė-prilaužė daug 

J. Arturas mjįko. per miškus keliai užver
tai pasakyti medžiais, kad važiuoti nega- 

važiavo su ]jma Liet. Dulkė.

Vilnius. Nesvetingumas. — 
Vasario 14 d. buvo atvykęs Vil
niun iš Varšuvos garsusis lenkų 
generolas Halleris. bet tą pat 
vakarą iš Vilniaus išvažiavo, 
nors ruošta jam įvairių sutiki
mų vasario 15 d. Tuotarp Vil
niaus nesvetingumas mažai kam 
suprantamas.

lomia būtų kuogreičiausia aprū
pinama, nes sėjos laikas artina
si. Taip pat reiškiamas pagei
davimas. kad parduodamas iš 
varžytinių ūkininkams miškas 
būtų parduodamas rudenį, kad 
būtų galima miškas išvežti žie
mos metu.

Klubo valdyba panašius susi
rinkimus su paskaitomis mano 
rengti kas mėnuo.

J. Kronkaitis.

Pramoko Seifus 
Kraustyti Kalėjime

32Baltimore. Tūlas Bean.
metų amžiaus, policijai prisi
pažino. kad seifų ir spynų ati
darymo kursą jis “perėjęs“ At
lanta kalėjime, kada jis sėdė
jo. Esą ten ekspertų gana daug 

1 ir jie mokina naujokus.

Paris. Francijos kardinolai 
kviečia parapijomis paskelbti 
trijų dienų streiką Elzaso kraš
te ir neleisti vaikų j mokyklą, 
dėlto, kad Herriot’o valdžia už
draudė dėstyti tikybos pamo
kas viešose mokyklose. Tėvai už 
vaikų nesiuntimą gali papulti 
po bausme, bet kardinolai to ne 
paiso. Iš to matyti, kad katali
kų dvasiškija vis smarkiau pra 
deda lįsti prie valdžios.

Newburgh, N. Y. Trys skry
nios dinamito geležies kasykloje 
čia ekspliodavo peranksti ir už
mušė du darbininku.

Maldininkų Spūstyje 
žūva 11 Moterų

Kalkuta. Rik-mas moteries 
kėlė baimę milione suvirs mal
dininkų. atvykusių garbinti 
šventą vieta ties Himalajų kal
nais. Minia pradėjo stumdytis 

. ir bėgioti. Pasekmėje to vienuo
lika moterų liko sumindžiota 
mirtinai, ir septyni žmonės ta
po sužeista.

Patinka. Kai Jai Vyras 
Kailį Pliekia

Brooklyn. N. Y. Marė Sasse- 
31 metų, nuo 881 Myrtle 
teisėjuj aiškino, kad ji 

kuomet jos vyras ją mu-

lano.

Prienai. (“V-bės” kor.) — 
Ncsenaj čion sudurnavojo jauna 
mokytoja, panelė. Priežastis — 
meilė. Mat jos mylėt inis N., ry
te atsikėlęs, užrakino ją viešbu
ty ir pabėgo: iš to mergina ir 
gavo “sumą” j galvą.

Lietuvos Dulkė.

Kaunas. (“V-bės“ kor.) — 
Šįmet padidėjo skaičius bedar
bių. Buvau pažiūrėt pas Fran
cų agentus, žmonių darbininkų 
kasdien pilna kalidoriuj, ir lau
kia atsakymo važiuoti į Franei- 
ją. Privažiavę iš visų pusių la
bai daug iš provincijos — visi 
bėdavoja. Nekurie išsipardavė 
daiktus, kai išsiėmė užsienio 
pasus; brūkšt! valdžia ir sulai
kė važiavimą: verkė, tikrai, žmo 
nes. Sako: ten kaip bus taip, 
bet nor gausim pavalgyt. Iš to 
savižudysčių pasidaro. Tūlas 
vaikinas, pamatęs ateinant trau 
kinį, gulė skersai bėgius, kurį
ir pervažiavo; kiti nusišauna. Į Valst. Liaudininkų 
Tai toks čion šįmet padėjimas. rjOs valdybon įėjo: 

žinis pirm., Kazys 
pirm., Vladas Černiauskas — 

apskr. kasin., Balys šakalys sekr.
Yra vilties, kad kuopa darbuo

Kupiškio miestelis jau prade
da švaresnį veidą rodyti. Nak
ties metu geriau apšviestas. 
Skapiškio gat. į progimnaziją 
šiokį tokį akmeninį šaligatvį 
padarė.

Savivaldybėn žmonės išrinkti 
daugumoje pažangesni asmenys, 
kaip Valst. Liaudininkai, jiems 
prijaučiantieji ir kiti.

Salakas — pafrontės su Len
kų okupuota Lietuvos dalimi — 
visą laiką turėjo nepalankias 
kultūriniam gyvenimui sąlygas. 
Karo stovis, tik bažnyčiose, kle
bonijose ir špitolėse nevaržan
tis agitacijos leido čia įsigalėti 
tiktai “krikščioniškoms“ orga
nizacijoms. Tam ir dirva gera, 
nes Salako valsčius — tamsiau
sia iš visų Zarasų apskrities 
valsčių. Bet pagaliau ir mūsų 
žmonės pradeda krutėti. Sau
sio 26 d. ir čia

PELNAS GEDIMINO 
PILIAKALNIUI

Leckava. Mažeikių apskr. —« 
Vasario mėn. 1 d. mokyklos ini
ciatyva suruoštas viešas vaka
ras. Suvaidinta “švintant”, su
statytas veikiančiosios armijos 
1919 m., ir “Kuprotas oželis” 
Čiurlionienės. Statyta gyvieji pa 
veikslai. Vakaro pelnas skiria
mas Lietuvai Pagražinti Drau
gijos centro valdybai Veliuono
je istorinei vietai — Gedimino 
piliakalniui — papuošti. Gryno 
pelno vakaras davė 125 litus, 
kurie ir buvo persiusti per Ma
žeikių aps. pr. mokyklų inspek
torių minėtos draugijos c. val
dybai. Mokyt. St. želvys.

T«vyn8« lig* nerirgk, 
Laivakortę Lili pirk, — 
čia “VienyM” Jum* padAa 
Ir maloniai palyde*.

susikūrė L. 
kuopa, ku- 

Juozas Ber- 
Zei rys vice-Lietuvos Dulkė.

Skapagirfc, Rokiškio i 
(“V-bės“ kor.) — Sausio 22 d. j 
pavakaryje atvažiavo du vyrai sis pasekmingai, 
pas eigulį (lesvinčių). Ratuose 
buvo didelė karzinka, o arklys 
labai blogas. Taigi vyrai eigulįmyli

ša ir plaka, tik prašė atimti iš Įprašė, kad duotų karzinkai vie- 
jo revolverį. Bet kaimynai ne-1 tos. nes jų arklys nebegalįs ve- 
mėgsta girdėti jos riksmų ir (žti! ant rytojaus jie atvažiuo- 
teisėjas vyrą pabaudė. šią geresniu arkliu. Eigulis su-

šėta. Kėdainių apskr. — Su 
mūsų pašto įstaiga kažkas ne
gerai. Dalykas tame, kad iki 
šiol mums grąsinama jos užda
rymu ir tam panašiau nors ro
dos visai nebūtų už ką. Trejetą
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Neužmirškime Vilniaus
Rašo Tadas Šulcas

fĮ Redakcijos Straipsniai Į;
DERAMI ElROPA

Visų karų pradžią galima išvesti, galų gale, iš to, 
kad kokia nors tauta pajunta, jog jai perankšta gyven
ti ant tos žemės, kurią turi. Ji nori, “prasiplėšti” ir im
perializmas reiškia išsiplėtimą. Kiekvienas žmogus ne

. . 1 . • • 1 v. • .•! ’.e i Illdllhlnll A XL On minkščiau gyventi, o minkštai gyvena tik Ponal“val" | parduortinie.- 
dytojai daugelio žemių, kurias kas nors apdirba, bet( ‘ 
pelnas nuo kurių sunkiasi į ponų kišenius.

Versalės sutartis šiek tiek pertvarkė nekurtom tau
tom rubežius. Vienos gavo žemių, kitos jų neteko. Vie
nos dauginasi žmonėmis, o čia žemių nėra užtektinai. 
Kitos nori išsiplėtoti ekonomiškai, prisistatyti fabrikų 
ir iš to kenčia vargą.

Todėl ir matome, kad besidauginanti vokiečių tau- 
L' vėl kelia rubežių peržiūrėjimo klausimą. Ji pirm karo 
-orėjo prikergti prie savęs Pabaltiją, Belgiją ir dalį

Francijos. Jau tada ji troško žemių. Karas troškimą nu- 
smerkė. Ir vokiečiai jau nežiūri i Francijos pusę — bent 
laikinai. Jie žiūri į lenkus, kurie prisiputę grobių, vos- 
vos gyvena. Už Lenkijos stovi plati Rusija.

Rusija gi, čičerino lūpomis, jau pareiškė: “Mes vi
sur susiduriame su Anglija. Turėsime arba susitarti 
arba kariauti.” Rusija nori atstatyti savo kvailos poli
tikos nugriautus fabrikus, gauti paskolų, kapitalų vietoj 
tų kuriuos išaikvojo ir išnaikino. Bet anglai, francūzai 
norėtų priversti rusus pasilikti kaip ir žemdirbių ko
lonija ir žalios medžiagos kraštu.

Rusija grąsina Anglijai, Vokietija grasina Lenkijai 
ir Francijai. Mažoji Antanta pykstasi su Vengrija, ir 
visa Europa — nerami. Nei Tautų Sąjunga nei didžiųjų 
valstybių vadai dar nėra sugalvoję nei vieno žingsnio, 
kuris padėtų Europą nuraminti, kuris patiestų pamatą 
ramesnei ir skaistesnei ateičiai.

žmonių skaičius didėja 
Lietuvoje.
F. Vi ra k.s
“Išvažiuot 

negalima, o
go daug. Pramonė ir -prekyba 
apmirus, tai daugelis neturi dar 
bo. Inteligentų taip pat jau yra 
didelis perteklius ir vieni sų ki
tais konkuruoja, kartais ir 
labai kultūriniais būdais.”

—o—
žingsnis prie bedievybės.

Naujas katalikų Susivieniji
mo laikinas sekretorius, p. ši
mutis, skelbia: «

“Nuo šio laiko maldaknygių 
vietoje organo nešinsime. Iki 
šiol, turbūt, per neapsižiūrėji
mą tas buvo daroma. Galima 
bus gauti kitokių knygų, bet 
maldaknyges tik už pinigus te-

—o—

ne-

žino-“Švyturio” B-vė, kaip 
ma, buvo atsiuntusi savo atsto
vą čion ir kartu su juo prisiun
tė knygų už $25.000 vertės. Bu
vo norima parduoti tas knygas, 
kuriam nors Amerikos knygy
nui. nes Bendrovei pinigų pas
kutiniu laiku labai reikia. Vie
nok, atsižvelgiant į 
visuomenini liet u v i ų 
Amerikoje, nesirado 
kuris rizikuotu idėti 
mą i knygas. Todėl, 

iš Chlcagos,

dinami “buržujai” jokių nuolai
dų iš bolševikų valdžios nesusi
laukia. Inteligencija negauna 
nei žodžio, nei spaudos, nei su- 
giiijikimų laisvės. Kodėl? Todėl, 
kad jų mažai Rusijoj, kad jie 
kolkas nevaidina jokios rolės, 
jie sutrempti. Tas pats galima 
sakyti ir apie darbininkus. Kas 
ne komunistas, tas Rusijoj ne
turi jokių teisių.

Tik vieni valstiečiai masiniu 
veikimu priverčia dabartinius 
Rusijos valdonus lenktis muži
kų valiai. Carų valia buvo kieta, 
bet muzikų dar kietesnė. Carai 
nukrito, o naujieji despotai irgi 
linksta.

Iš to galėtų pasimokinti Lie
tuvos kaimiečiai. Juos ikišiol gu 
(Iriai išdalino į kovojančias pu
ses kunigai, inteligentai ir so
cialist uojantis gaivalas. Bet gy
venimo faktai privers kada nors 
Lietuvos valstiečius pamiršti ti
kybinius, ar nuomonių, skirtu
mus ir susiburti į vieną galingą 
ūkininkų partiją. Tada Lietu
vos ūkininkams bus gera gy
venti Lietuvoje.

krinkanti 
gyvenimą 
knygyno, 
tokią su- 
kaip pra

nešama, iš Chlcagos, Bendro
vė-- atstovas bandys kitą būdą 
sukelti kapitalą: būtent, įsteigs 
knygyną Chicagoje pats.

Linkime pasisekimo, nes kny
gų leidimas pas lietuvius dar 
silpnai stovi ir jį reikia remti. 
Tik mums regis padaryta klai
da su vieta: Chicaga yra toli 
nuo New Yorko, kur knygos 
laivais gali ateiti. Pergabeni
mas jų j Chicago prideda prie 
jų kainos ir mažina pelnus.

—o—

BAŽNYTININKŲ KRUCIADA PRIEŠ 
PIRMEIVINIUS KALBĖTOJUS

Visai trumpų laiku apsireiškė jau keliose vietose 
mūsų bažnytininkų pasikilnijimas policijai dcnuncijuoti 
pirmeivius kalbėtojus — “anarchistais”, “bolševikais”, 
“einančiais prieš valdžią” ir t. p. Tai buvo Newarke, o 
dabar tik šiomis dienomis — New Haven, Conn. Girdė
tis panašių pastangų iš mūsų bažnytininkų pusės ir ki
tose kolonijose, tik jau tos pastangos ne visur gerai išde
ga. Mat priguli nuo vietines policijos — kur policija 
išmintingesnė, ten pirmiausiai pasižiūri, kas tas per 
paukštis yra patsai skundėjas. Kur policija biskį zui- 
kesnė ir bažnytinga, ten padaro kalbėtojams nesmagu
mų — (langiaus nieko.

Kristaus mokslo — “Mylėk artimą savo” — šitie 
skundikai nebežiūri. Jie savo brolį lietuvį, vien tik už 
prildausimą čarteriuoton ir legalizuoton visoje Ameri
koje Sandaron arba už prijautimą Lietuvos valstiečiams 
liaudininkams, skundžia “anarchistais” ir blogiausiais 
žmonėmis, nors tai yra — melas. Viskas mūsų bažnyti
ninkų daromą, kad tik pagelbėjus Lietuvos krikšč. demo
kratų partijai. Čia religija nieko bendro neturi. Patys 
denuncijantai tai mato.

Kokios bus iš to pasekmės? Nieko gero. Denuncijan- 
taf pasiliks savo protėvio Judos ištikimais paveldimais, 
o lietuvių liberalizmas turės eiti savu keliu; nes mes šį 
Hbįralizmą gavome ne kur kitur, kaip liberalingoje Ame
rikoje. Jis yra švarus ir niekam nedarąs blogo kelias.

Mes atsimename, kaip atgal 30-40 metų lygiai taip pat 
bažnytininkai skundė policijai mūsų pirmuosius libera
lizmo pranokėjus. Areštai ir persekiojimai prieš Dr. 
Šliupą mūsų istorijoje stovi dar neužgesę mūsų atmin
tyje. Kur dingo tie denuncijatoriai? Ogi likosi liaudies 
.užmiršti ir paniekinti! Kur gi dingo Dr. šliupas? Ogi te
bėra liaudies gerbiamas ir mylimas (liberališkosios liau
dies). Nei anarchisto, nei valdžios grioviko dėmės prie 
jo neprilipo. Kaip jis buvo liberalas, taip ir tebėra. Kaip

kriaučių loka- 
kumščio ir te- 
bot ir žydai,

Saulės jėga.
Galų gale viskas susiveda ant 

saulės karščio. Jei to nebūtų, gy 
vybčs ir energijos nebūtų. Moks 
liniukas Slosson, apkalbėdamas 
klausimą, ką mes darysime ka
da pristigsime anglių, malkų, 
aliejaus ir gazo. sako:

“Saulės spinduliai, kurie puo
la ant ketvirtainės mylios saus 
žemio mūsų kraštuose, reiškia 
per metus 700,000 arklio jėgų. 
Dabar gi mes suvartojamo tiek 
energijos, kiek saulė sumeta 
ant 60 ketvirtainių pėdų.”

Bet visas klausimas yra kaip 
ekonomiškai tą saulės energiją 
pažaboti. Ikišiol dar nėra išras
ta jokio tinkamo inžino, kuris 
saulės energiją galėtų 
ti į kitokią energijos

Bet — reikalus yra 
motina.

o

Prilipo galą.
Netik lietuvių 

lai apsivalė nuo 
roro garbintojų,
kuriems užmetama prisirišimas 
prie komunizmo, jau atsipeikė
jo. štai 5-tas Amalgameitų lo
kalus gavo “šveitimą” ir tenykš 
čiai komunistai iššveisti lauk. 
Pasirodo, kad jie kumščio dik
tatūra kovojo prieš unijos vir
šininkus, neleido nariams rink
ti kitą valdybą, leido šmeižto 
lapelius prieš uniją 
bininkų vienybę.

Bet prilipo ožys
Mes atkreipiame

kvailintų darbininkų, kurie dar 
tiki Pruseikoms, kad tas veid- 
mainiukas nei vienu žodžiu ne
drįsta 
darbų 
žydų, 
ir jo
unijos organe jis tyli kai oiste- 
ris. Mat. “drąsus” komunistas!

ir ardė dar-

liepto galą, 
domę tų su

ginti savo kumštininkų 
nei lietuvių lokaluo.se nei 
Kuomet per “Laisvę” jis 
draugai šaukia gčoltą,

kurį ku- 
sapnavo. 
o esybė 
šaukiąs

Tautininkai —- geležinis
Vilkas.
“Amer. Lietuvio” juokdarys 

prilygina tautininkų srovę Ame 
rikoje prie ano vilko, 
nigaikštis Gediminas 
Esą, balsų daugybė, 
viena. Vienas balsas
Brooklyne, kitas Chicagoje, tre 
čia s Bostone, ketvirtas Cleve- 
lande, žodžiu ten, kur tik yra 
tautininkų laikraštis.

Ir nežiūrint to balsų daugu- 
- , - - . . mo, vistiek “vienybė’' yra, ir
buvo karštas patriotas tos šalies, kurioje gyvena, taip ir 'susidaro tokia "geležinis vii- 
tebera. Jo denuncijatoriai daugelis jau susitepė visokio- kas”, kad kur kas skaitlinges- 

nė srovė klerikalų skaitosi su 
tautininkais ir jų bijo, nes yra 
pasišventusi vesti kryžiaus karą 
prieš juos visur ir visame, 
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Mokesčių n u muši m as Rusijoj

Rusijoj žadama numušti val
stiečiams mokestis sumoje 40 
nuošimčių. Tas žadėjimas dar 
sykį parodo, kad pirmą skripką 
rusų revoliucijoj griežia valstie- 
čiai-mužikai, kurie savo milioni- 
no mase viską pergali. Taip va-

mis viešomis nuodėmėmis, daugelis buvo ir yra visuome
nės keikiami, o jis pasiliks mūsų istorijoje kaipo šviesus 
gaivintojas patriotizmo, kuriam savo gyvenimą pa
šventė. • , <

Pastarieji mūsų liberalinio gyvenimo denuncijato
riai, savo šiais darbais irgi nieko gero neatsieks. Teisy
bė, laikinai padarys nesmagumo prakalbų rengėjams; 
laikinai susiundys tamsią minią prieš mūsų nekaltus 
žmones. Bet mus istorija mokina, kad dar nei vienas 
denuncijatorius liauni vainiko nenupelnė. Kiekvienas iš 
jų atsiėmė algą tą pačią, kaip jų tamsios atminties pra
nokėjas — ponas Juda.

Nesenai skaitėme laikraščiuose ambasadorių'čia Romon 1322 ir 1323 metais raštus papai, 
------ ”''"* 1 ..... : ; Įskūsdamas Kryžiuočių ordeną už jo kraugerišką 

plėšrumą vardan Kristaus daromą, čia buvo pri
iminėjami papos Jono 22-ro ir Rygos arcivysku- 
po Fridricho pasiuntiniai, čia buvo sudaromos 
sutartys Gedimino su Lenkijos Vladislovu Lokiet 
ku, iš čia Gedimino duktė Aldona vyksta Kroku
von, tekėdama už karalaičio Kazimiero ir im
dama su savim, be paprasto kraičio, dar ir 20,- 
000 lenkų belaisvių. Algirdo laikais Vilnius už
mezgė stambius ryšius su Rusija. Jogailos lai
kais Lietuva per Jogailos vedybas su Jadvyga 
susiartina su Lenkija, kuri, atsimindama kry
žiuočiu politinį pasisekimą per katalikystę, įperša 
pastarąją lietuviams, dikčiai pakirkdama lietu
vių tautos savitą sielos vystymąsi. Paskutinis 
Krivų Krivaitis Gintautas, nebegalėdamas ilgiau 
atsispirti katalikybei, mirė Žemaitijoje 1414 me
tais ir po jo visai užgeso ant aukurų amžina 
Lietuvos ugnis. Jogailaičių dinastija atsisėdo 
Lenkijos soste ir pragarsėjo visoje Europoje, kel
dama augštaj Lietuvos vardą. Vytauto laikais 
Vilniuje apsigyveno įvairūs kviesti amatninkai, 
pirkliai, o taip pat karaimai, totoriai; nustatoma 
jomarkai. Kazimiero Jogailaičio laikais 1441 m. 
įvedama Vilniuje Magdeburgo teisė, 1464 m. nu
statomi teismams pagrindiniai dėsniai. Aleksan
dras Jogailaitis, pats gyvendamas visą laiką 
Vilniuje ir vedęs Maskvos caro Jono III dukterį 
Eleną, užmezgė tamprius prekybos ryšius su 
Maskva, Naugardu, Pskovu ir labai praplėtė Vil
nių, puošdamas miestą daugeliu palocių ir val
stybės trobesių (įkūrė) pinigams mušti rūmus, 
aptieką, aptvėrė miestą mūro siena su ketveriais 
vartais (kurių užsiliko vien Aušros vartai). 1522 
m. įsikūrė Vilniuje pirmas popierio fabrikas, pir
ma ligoninė, pirma spaustuvė ir daugybė bažny
čių. Tais metais Vilniui suteikta Lietuvos statu
tas. Paskutinis Jogailaitis Zigmantas-Augustas 
ypatingai rūpinosi pagražinimu savo sostinės 
Vilniaus, kad ji būtų ne blogesnė už Europos so
stines, pražydo menas ir mokslai. Iš paskutinių 
Vilniaus vystymosi etapų pažymėtinas įkūrimas 
1570 m. Vilniaus Kolegijos, virtusios 1579 m. 
Vilniaus Akademija. 1773 metais Akademija 
virsta Vyriausia Lietuvos Mokykla, nes tais me
tais tapo išvaryti jėzuitai, ši mokykla 1803 m. 
tampa Universitetu, kurį rusų valdžia po lenkų 
maišto uždaro 1832 m., palikdama laikinai tik 
du skyrių: Medicinos-chirurgijos Akademiją ir 
Dvasininkų Akademiją iki 1841 m., kada tie sky
riai tapo galutinai perkelti — pirmas Kijevo uni
versitetan. o kitas — Peterburgan. 

(Užbaiga seka) 
- > . ' ' ę
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konferencijos notą Lietuvai delei Vilniaus, 
nota savo turiniu ir forma labai įžeidžia mus, 
lietuvius, kaipo tautą ir valstybę. Dėlėj mūsų 
silpnumo norima Želigovskio smurtu Vilniaus 
išplėšimas, kaip ir jojo dirbtinas legalizavimas, 
pasaulio akyse neteisėtai ir galutinai sankcijo- 
nuoti, verčiant mus pačius pareikšti, kad ge
ruoju esame su tuo sutikę. Mes gi tylime, lyg 
iš tikrųjų, nebūtų nieko svarbu įvykę. Didesnį 
mūs nusižeminimą ir savęs negerbimą sunku net 
ir įsivaizduoti.

Nejaugi mes, lietuviai, esame tokie nejau
trūs storažieviai ir mums neskaudi tautos ne
laimė, kad net tokiu momentu nesusiranda ga
besnis diplomatas bei vadas, kurs tinkamai rea
guotų į tai valstybės viduje ir užu jos sienų? 
Juk atrodo taip, kad mušami per veidą ruošiamės 
atstatyti jo kitą pusę tolimesniems nužemini
mams, o mūsų vada, ganytojai, eidami krikščio
niškojo nusižeminimo dėsniu, veda mus išgany
mai! ne visai suprantamais keliais, lyg rengdami 
visuomenėje dirvą Vilniaus išsižadėjimui.

Argi ištikrųjų Vilnius mums būtų neberei
kalingas, o mes po to drįstumėme ir toliau vadin
tis Lietuvos sūnumis, semiančiais sau stiprybės 
iš garbingos bočių praeities?

Kaipo vienas iš 33-jų ištremtųjų iš Vilniaus 
drįstų kelti aikštėn šį mums bendrą sopulį pami
nėjimu j trejų metų sukaktuvių priverstino su 
Vilnium atsiskyrimo 1922. II. 5. Iš pradžių tenka 
prisiminti 
ties.

Kada 
griebdami 
tams meilės vieną po kito žemės plotus, žiauriai 
naikino tų tautų gražią senovės, jų pačių sielos 
išugdytą ramią tikybą, toms tautoms teko bėgti 
iš savo gimtinių vietų ir kilnoti savo šventoves 
(Ramovė) Lietuvos gilumon. Taip 1264 m., po 
didelių skerdynių, iškeltų vokiečiais Prūsijoje, 
mirus paskutiniam Prūsų Krivų Krivaičiui Alep- 
sui ir 1272 metais panaikinus kryžiuočiams pa
našia šventove Dubysos žiotyse. Lietuvos kuni
gaikštis Šventaragis perkėlė iš ten Ramovę Ne
ries (Vilijos) slėny n ties Vilnios upės žiotimis. 
Kryžiuočių vadui Liehenzeliui 1294 m. išgriovus 
Nevėžio krantuose apie Airiogalą. Au.stetės vie
toje labai garbingą lietuvių šventovę, žynyčią ir 
dievų gyvenimą. Šventaragio slėnis įgįia pirmaei
lės religinės reikšmės visoje Lietuvoje. Šventa
ragio slėny Perkūno -švpntoVėje? ir apylinkėse

kiek iš Vilniaus istorijos ir jo praei-

katalikiški vokiečių kryžiuočiai, už- 
iš lietuvių kilmės tautų vardan Kris-

perdirb-
formą. Į plačiai sužilx> šventoji amžina ugnis ant aukurų 

1 Lietuvos dievų garbei; gausingai.po visą kraštą 
pradėta statyt, šventovės AJik&iį. Praurimei, Per
kūnui ir kitiems dievams gąųpanį per krivius iš 
Šventaragio slėnio, kaipo centro, tinkamų nuro
dymų; tautos siela religiniu atžvilgiu gražia, vy
stėsi ir klestėjo, o tos sielos grožis, ypatybės ir 
gabumai savotiškai reiškėsi dievų asmenyse. Tas 
nuosavas tautinės sielos vystymasis, kįlant kul
tūrai. būtų pasiekęs labai augšto tobulumo laip
snio, jei nebūtų buvęs sutrukdytas svetimos 
krikščionybės.

Kiek vėliau, 1320 m., didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas pastato toje pat vietoje di
delį miestą Vilnių, o 1322 m. pakelia jį savo sos
tine. Tai Gediminui išpranašauja Krivų Krivaitis 
Lizdeika (vėliau Radvilu pramintas), beaiškinda
mas kunigaikščiui prisisapnavusį jam po me
džioklės ant vieno iš kalnų (dabartinis Gedimi
no) istorinį sapną apie šarvuotą vilką.

Jau septintais po Vilniaus įkūrimo metais 
(1230), Vilnius gauna herbą su atvaizdu lietu
vio milžino. Alkio, nešančio ant pečių savo žmoną 
Jauterytę. Vėliau, 1386 m., Lietuvą apkrikštijus, 
tas herbas pakeista, del panašumo švento Kris
tupo. nešančio Jėzų atvaizdu, o Perkūno šventovę 
Šventaragio slėny sugriovus, ant jos griuvėsių 

• pastatyta bažnyčia — katedra, kurioje po didžiuo 
ju altoriumi galima rasti iki šiai dienai užsiliku
sius mūsų prabočių Ramovės likučius. Katedros 
bažnyčioje tapo palaidoti Jogailos broliai: Kazi
mieras. Korigaila ir Aleksandras Vygandas. Kiek 
vėliau čia pat pakasta Kęstučio sūnūs: Vytautas 
Didysis, Zigmantas, Švitrigaila ir Zigmanto sū
nus Mykolas, vėliau šv. Kazimieras Jogailaitis, 
Aleksandras Jogailaitis. Dabartinės kampuotos 
varpinyčios pagrindą sudaro likučiai savotiško 
mūsų bočių šventovės apvalaus bokšto, iš kurio 
kunigai — kriviai — skelbdavo žmonėms dievų 
valią ir paslaptis. Tarp Neries ir dalgirtiųio Ge
dimino kalno su pilies griuvėsiais Šventaragio 
slėny buvo vieta, kur, einant senovės bočių tiky
bos papročiais, buvo deginami ant laužų kuni
gaikščiai ir stambesnį karžygiai. Stambesnių

išradimų

o o-

Mokina veidmainiauti.
Vienas kairiųjų laikraščių ra

šo:
“Draugas Tomsonas buvo biz 

ny, tas biznis jį išvedė iš dar
bininkų kartijos. Dabar jisai iš
ėjo iš biznio ir vėl sugrįžo į 
darbininkų partiją nes liko vėl 
proletaru. Taip turi padaryti ir 
kiti mūsų draugai.”

Reiškia: nepavyko likti bur
žujų ir "darbininkų skriaudėju ” 
tai vėl grįžk prie "darbininkų 
mulkintojų *. Tai koks pastovu
mas komunizmo išpažintojų! Jei 
pinigų yra bizny, tai meta pro
letarų liuosavimą ir eina namus 
pirkti, automobiliais važinėti ir 
taip toliau. O jei nepavyksta 
tai ir vėl skelbiasi darbininkų 
draugais, prieteliais, kad 
nors centeliais šildytų.

PASAULIO AUDROSE

Pasaulį maldaujam.
Vis klysti neliaujam
Į sfinkso viršūnės žibintą;
Kur audros vylyčių.
Iš Dievo seklyčių,
I žemės pasauli paplinta.

Trokšdami, klysdami
Liepsną išvystame
Erdvingojo sfinkso žibinte.
Meldžiamės, šaukiame,
Jūrėmis staugiame
Pasaulio skardų labirinte. j‘a..

*4
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tie

būk

firmos kalba, 
net iš Afrikos 
taip dėsis. E- 
tas buvo ban-

Lenkai vėl kaili maino.
Ikišiol pasauliui šaukę, 

lietuviai trukdo Vilnijos miškų 
plukdymą Nemunu, lenkai, lie
tuviams ratifikavus Klaipėdos 
sutartį, patys dabar trukdo 
plukdymą. Anglai delei to at
sisakė duoti paskolų Klaipėdos 
firmoms, kurios miškų prekyba 
versdavosi. Tos 
kad miško trauks 
jei dalykai toliau 
są. jau pirm karo
dyta ir rasta pelningu.

Lenkai, matyti, keršina klai
pėdiečiams ir nori juos bankrū- 
tyti. Bet tuomi tik pasitarnaus ’ kunigaikščių čia tapo sudeginti Kęstutis, Algir- 
lietuviams: mažiau miškų bus iš 
naikinta Vilnijoj ir kada lietu
viai ateis, jie tuos miškus ras. 

■” ‘ ’ • —o— 
Negalimybės.

“Trys daiktai yra negalimi 
be trijų daiktų,” sakė persų fi
losofas 1190 metais, “būtent, 
turtų negausi be prekybos, mo
kslo be argumentų, ir valstybės 
be valdžios.” I

das ir paties Gedimino pelenai, jam žuvus ties 
Veliuona, tėvynę nuo kryžiuočių ginant, tapo čiu 
pakasti; jie buvo dedami bendrai induosna ir 
užkasami kalno (Gedimino) rytų pusėje.

Vilniuje tad, Šventaragio slėny, kiek ryškiau 
prašvito Lietuvių tautos siela savita religine 
aušra, kuriai nors ir nelemta buvo tapt dienos 
šviesa, tačiau ta vieta Lietuvai liks amžinai 
brangi.

Panašiai Vilniuje pražydo mūsų tautos ir 
politinis gyvenimas. IŠ Vilniaus Gediminas siun-

Ir tyli pasaulis,
Ir telkias prie saulės,
Kad laisvę mūs’ saulei aukuotu;
Bet siela-skrajūnė '«>
Ir širdis klajūnė
Netrokšta saulėtųjų puotų.

— L. Skabeika.
oo o

MANO LYRAI

Skambėkic aukso lyra. 
Kol norai da šventi. 
Kol ašaros nebyra — 
Laimužė ateity!

Apsiniauks kada saulutė, 
Vijas barbins langines, 
Sniegu, mylimą pirkute. 
Ligi pat langų apneš. 
Susopęs tada gal siela, 
Skruostais ašaros riedės. 
Užslopinęs godą mielą 
Vien tik vėjas bebildės--i> .«» 
Apsiniauks gal dienos mano 
Vis ilgėtos ateities, 
Rūkas, lyg ant okeano, 
Prieš akis man užsities. 
Jeigu siela suvirpėjus 
Imtų skustis verkdama. 
Tad nutilkie vis -skambėjus 
Mano lyra mylima. 

Kol audros da nešėlsta, 
Kol sieloje ramu. 
Skambėk, nors vėjas belstų 
Didžiausiu siautimu! ,

Biržai. 24-12-2. Bern. Brazdžionis.

»
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo

XIII. i apsilankius. Tas galima būtų
Žodis apie mūsų “gerovę.” - padaryt tik įsigilinus veikliai į 

Neretai amerikiečių lietuvių visą šalies ekonominį, politinį 
spaudoje tenka pastebėti įvai
rių pažiūrų į Lietuvos padėtį. 
Daugiausiai tas pažiūras, nuo
mones reiškia laikinai aplankę 
Lietuvą piliečiai, tik nekurį 
trumpą momentą pakvėpavę 
jos oru. Tos pažiūros, nuomo
nės ir įspūdžiai aplankiusiųjų 
nevienodi: daugiausia priklauso 
nuo to, kur aplankiusia Lietu
vą yra pabuvojęs. Įspūdžių yra 
labai prieštaraujančių: vienam 
Lietuva per keletą savaičių 
taip įsiėda, kad jis, grįžęs A- 
merikon, atsigrįžęs į Lietuvos 
pusę spjauna ir prisižada nie
kuomet į ją daugiau nevažiuot. 
Kitas, grįžęs Amerikon, gieda 
Lietuvos padėčiai hymnus, iš
birdamas kartais visai negi
namus dalykus, bet pats visgi 
nepanorėjęs toj laimės šaly ap
sigyventi. Bendrai i tą galima 
pastebėt, kad kaip vienį, taip 
ir kitų esti perdedama. Lietu
vos padėtis aprašyt galima ne 
į svečius kelioms savaitėms
COE3O:

ir kultūrinį gyvenimą. Bet tas 
galima padaryt tik gyvenant 
čia, dirbant čia, ir valgant iš 
čia pelnyto cento, bet ne sve- 
čiuoj antės.

Paskutiniuosiuose “Vienybės’’ 
numeriuose teko pastebėti žino- 

'mo Baltimorės veikėjo tarp lie
tuvių — pil. Lietuvninko į- 
spūdžių aprašymą, kurs patiekė 
juos grįžęs aplankęs Lietuvą 
“Vienybės”' skaitytojams. Jis 
sako, kad Lietuvoje jam gan 
patikę ir visai nesą taip bloga, 
kaip tūli grįžę aprašinėja. Sako, 
jeigu ir yra kas negera, tai pa
lyginant su kitoms nekurtoms 
valstybėms, Lietuvoje esą kur 
kas geriau. Negerai esą tik tas 
reiškinys, jog nekurie elementai 
labai save augštai statą; bet 
ir tas visgi esą pakenčiama.

Žmogus yra 
kad 
bių. 
tais 
niui

OE3O

dnodlsl &ave palenkti toms ap- kais. Visuomet.aš 'j&. pa'dėčiui 
linkybems, kuriose jis randasi: atjaučiau, nes jo* krauju esmu

toks tvarinys, 
jis prisitaiko prie aplinky- 
Prisitaiko ir pakenčia kar- 
visai nepakenčiamą. Ilgai- 
pats žmogaus organizmas

OEStt
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Gamtos ir Kaimo Vaizdai

duokime sau šaltos šiaurės eski- išaugintas. Labai tankiai tenka 
mošai yra pripratę prie baisaus 1 man turėt su kaimiečiu reikalai 
ir, mums rodos, nepakenčiamo1 
šalčio ir bado, ir visgį viską tą I 
pakenčia, gyvena, net myli savo 
kraštą, gimtine... Negana to, at
vežti į šiltesnius kraštus, į pa- 
kęnčiamesnes gyvo organizmo 
aplinkybes, jie nuskursta, nu
vysta ir nyksta. Tas reiškia pri
pratimą.

Lietuvis irgi yra pratęs paneš 
ti sunkų gyvenimą. Lietuvis yra 
nešęs šimtmečiais įvairių vergo- 
vių, su jomis susigyvenęs. Iš 
kur toji vergovė nepaėstų — 
jis ją mažai teatskiria — vergo
vė tai vergovė. Lai būna ji kry
žeivių, lenkų, rusų, vokiečių — 
yisvien ji sunkiausia letena gu
la ant jo ir slegia jį dvasiniai 
ir fiziniai. Atgavus nepriklau
somybę Lietuvai eilinis Lietu
vos pilietis nieko nepajuto sau 
pagerėjant: kibą tik kad “da
bar viskas lietuviška...” Bet ir 
šiuo atžvilgiu eilinis pilietis ne
sidžiaugia; tiesa, nuėjęs į val
stybines įstaigas jis susikalba 
lietuviškai, bet ir čia jis pajuo
kiamas už savo lietuviškumą: 
mat jo lietuviškumas yra įgim- 
dytas jo motinos, bet ne kaltas 
ant naujo lietuviško priekalo ir 
valstybės įstaigose netinka ir 
jis pajuokiama. Kartais, ir 
neretai, eilinį lietuvį labai 

o gauna — užgauna daugiau, 
ū gu rusų ar vokiečių laikais,

AMSTERDAM, N. Y. 
Lietuvių Kliubo basketball 

atsišaukimas

lietuvių 
lietuvių 
pamylės

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 rugids
6. Rugių gubos Suvalkų laukuose.
7. Kelelis per mišką.
8. Ruduo Lietuvoje.
9. žąsys ūkininko kieme.

10. Apsnigta ūkininko trtoba.

JE3O

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y
======SOX=IOE=======IOE=IO' OE3O

A. Kundrotai A. Mikalauskas A. Vikrlkaa

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

ar 
bedie-
- visi

BALTIMORE, MD.
Sausieji atrado pragarą; plėši

kai užpuolė lietuvį.

ir dabar, nes aš jam gelbstu 
prieit prie sunkiai prieinamos 
“savos” valstybinės tvarkos. 
Nėra tos dienos, kad prie ma
nęs nesilankytų tai iš vienur, 
tai iš kitur kaimiečiai “pasiro
davot” su savo krūva vargų. Ir 
aš patyriau, kad jis tik tada ne
beiškenčia ir išlieja visą susi
kaupusią tulžę, kuomet jo šir
dį sušildo ir atidaro degtinė... 
Nenuostabu, kad degtinė taip y- 
ra pamylėta Lietuvoje. Visi 
sluogsniai visuomenėje, visj rau 
gai valstybėje, turtingas 
biednas, katalikas ar 
vis,” vyrai ir moters
yra pamylę tą skystimėlį. Skir
tumas gal tik rasis kiekybėje 
ar kokybėje. Tas reiškinys mū
sų visuomenėje vertas paminė
ti atskirai ir aš pašvęsiu tam 
vieną kitą iš savo laiškų. Da- 
brfr priminiau degtinę tik taip 
sau, iš reikalo, kaipo reikalin
giausi įrankį Lietuvoje visose 
įstaigose, net kaipo raktą į šal
tą neprieinamą kaimiečio širdį...

Kalbėt, kad dabar Lietuvoje 
labai gerai, geriau negu kad kuo 
met nors buvo, gali tik tas, ku
ris nieko nėra Lietuvoje 
jektyviai tėmijęs. Taipgi, 
kyt, kad Lietuvoje dabar 
giau, negu kad kuomet 
buvo — irgi nėra prasmės.
davinių, jog mūsų šalis gali pri
eiti prie blogesnių laikų, negu 
kuomet nors, yra — taipgi kal
bėt daug neprisieina. Visokių 
rūšių ir pakraipų agitatoriams 
medžiagos yra užtektinai. Kraš- įtinąs; menadžeris J. Acas.

ob-
sa-

blo-
nors 
Kad

Tarp mūs kolonijos 
niekuomet pirmiaus 
jaunimas nebuvo taip 
sportą, kaip dabar.

Mūs Amerikos Lietuvių Kliu- 
bas antri metai kaip suorga
nizavo iš lietuvių jaunuolių bas
ketball jauktus (tymus). Pra
džioje organizavimo daugiausia 
triūso padėjo J. Acas, J. Vasi
liauskas, M. Dargužis ir kiti.

šįmet mūsų kliubo basketball 
jauktas jau tiek atsižymėjo, 
suaugesnieji čampionai, kad mū 
su apylinkėj (Albany, Schenec
tady, Fort Plain ir kitur) dau
gumas net ir svetimtaučių spor
to mylėtojų mūsų basketball 
jauktą jau laiko už stiprius čam 
pionus; nes mūsiškiai su kitų 
miestų stipriais basketball sve
timtaučių jauktais lošė ir per
galėjo. Su vietiniais basketball 
jauktais lošė stipriausiais ir per 
galėjo. Mūsų A. L. K. minimi 
Čampionai yra sunkumo nuo ,160 
iki 190 svarų; didumo — nuo 5 
pėdų 8 colių ir arti 6 pėdų. Iš 
jų yra: kapitonas V. Staniulis, 
H. Striunba, B. Harvinas, R. 
Balfenas, J. Redeckis, J. Val-

tutinumų užtektinai. Duokim 
teko būti

tas
už-
ne-
nes

tuomet buvo svetimų pajuokia-
Įmas, o dabar tai daro savieji —
bet ir čia jis parodo save ne

jautriu, atbukusiu, susiriečia sa-
g vo šiurkščioj, it tas ežys, skū-
U roj — ir flaryk su juo ką nori.

Jam vis tiek. Ir paklausk jį ar sau, vasario 12 d.
[jam gerai: jis pirm negu atsa- šancuose turgavietėje ir pama- 
kyt, apžvelgs tave nuo galvos ty t i giliai jaudinantį reiškinį:

Mūsų jaunuoliams sportams 
vietiniai lietuviai febai atjau
čia ir skaitlingai ateina pa
žiūrėt jų gabumus. Daugiausia 

. svetainėje, nes

0E30?
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kyt, apžvelgs tave nuo galvos
, iki kojų, akies mirksniu išneš'
g apie tave, savo nuosprendį, pa-
o žins iš kokio tu miško esi uo

ga, ir šaltai, flegmatiškai atsa-
k^s»is— gerai. Akylas tyrėjas čia __ __

i >eik-?rf‘p4tstebės, su kokios gyve-^ti jį nuo jos... Sako, vyras pa-JSų .sportai minimus žaislus lošia 
J’Wimw'••mokyklos mokiniu jis kai--metęs, o ji negaunanti jokio mandagiai, be žiaurumo, kaip

-'{J ba, kokios gudrios kibirkštys
• 2 žibri’Hkyse to “mokinio.” Ir kiek

• ,f(i« itepeVersite Lietuvoje apyliw
I kių, visur sutiksite vienokias 
ypatybes — atvirumo nerasite.

o Sakau, šimtmečių vergovė žy
mi-ant kiekvieno žingsnio. Var
gai, bėdos, o ir retos linksmy-Į norėjo, taigi ji siūlo savo kūdi-
bės panešamos kantriai.
tas viskas yra vienok įgimdęs [ kurie apsiimtų paimt ir išaugint 
kartais net liguistą, kaip ir to jai brangų kūdikį...
eskimoso, prisirišimą prie tos
gimtos žemelės. Kuo daugiau jis
savo prakaito išliejęs ant tos
žemelės, tuo ji jam brangesnė...

Bet esti momentai, kada ir

jauna, galima sakyt net daili ]Ogja a. l. r. svetainėje, nes 
moteriškė, nešiojasi ant rankų j didelė svetainė, užtektinai vie- 
kokių 7 mėnesių kūdikį ir siūlo <os> sezoną minėti mūsų spor
ai žmonėms pirkti, ant galo pra- tai lošė 18 sykių; iš tų pralošė 
šo net uždyką, bet tik paim-^įk 2. Turiu paminėt, kad mū- 

Sako, vyras pa-^ų sportai minimus žaislus lošia 
', be žiaurumo, kaip 

darbo ir nebeturinti amžinai ko nekurie kiti. Paskutiniu laiku 
valgyti, į prieglaudą nenorinti ]ošė gLl italais, kurie surenka 
atiduoti, nes prieglaudon duot, lsavo gabiausius lošėjus ir žiau- 
tai lygiai kaip ir nužudyt. O* 
nužudyt, kaip kad kasdien da
bar pakraščiais gatvių randa
ma, — tos motinos širdis ne- r 11 <»

Betjkį, ieško geraširdžių žmonių,

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

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

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 3358

SAVAITINIS VISUOMENES, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Metams Suv. Valstijose-----------------$2.00

Pusei metų -------------------  L00
Užsienyj ir Lietuvoj metams----------------- 3.00
Pusei metų --------  1.50

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

“VARPAS”
3251 So. Halstcd Street Chicago, III.

“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai
tai stovi už nepriklausomos, laisvos ir domokratingos 
Jcraštis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- 
Lietuvos ir Lietuvių reikalus.

[prie jo policmanas ir pareiškė, 
- kad jeigu jisai (Makauskas) ne

turįs leidimo, tai prakalbos į- 
vykti negalį. Teisybė, vietos 
Sandaros kuopa (kurj prakalbas, 
rengė) tokio leidimo ir nebuvo 
pasirūpinusi, — nes kasgi manė 
apie tokį skundą? Bet p. Ma
kauskas turėjo su savim leidi
mą policijos Bridgeporte, kur 
pirmiaus kalbėjo, todėl polici
jai jį parodžius, leido kalbėti. 
Bet pusvalandį pakalbėjus, po
licmanas priėjo prie p. Makau
sko ir pasakė, kad nustotų kal
bėjęs ir kad susirinkimas bū
tų užbaigtas.

Šiaip susirinkimas vistiek išė
jo geron naudon. O ypač tuo, 

— „ -------  -------------- kad dabar ir čionai visuomenė
(Mat tų žmonelių buvo pamatys, kokių įrankių griebias1 
t r 4- o o i iiAflnVno no ' — i  • _ ~ 1 • • __ • Y _ Y  ?. _ _

Sulaukus linksmaus pavasario 
sausieji prabišai nejuokais pra
dėjo darbuotis Baltimorėje. Jie 
atlanko netik taip vadiriamas 
Cafe-Saliūnus, bet ir šiaip gy
venamus namus.

Vieną gražią dieną atlankė 
net trejus lietuvių namelius; iš 
tų tik vieną rado sausą; kituose 
rado pragaro skystimėlio. Vie
noj vietoj rado nemažą kati
liuką, po kuriuom ir ugnelė kū
rinos!. Paklausė: ar Čia jūsų bra 
voras? šeimininkė atsakė: “čia 
ne bravaras, bet pragaras.” Ma
tote, kad ir velnias šalia katilo j 
stovi. ( 
pasamdytas juodukas, kuris pa- 
kurstydavo ugnelę ir pridaboda
vo tekantį skystimėlį, kuris ir 
prisiėmė kaltę ant savęs)

Kovo 9 d. trys plėšikai atėjo 
į K. Liutkaus krautuvę, smar
kiai sumušė Liutkų, atėmė $14, 
laikrodėlį ir 
Liutkus, kiek 
go kruvinas 
važiavusieji 
suprato, kame dalykas ir vieną 
plėšiką tuoj pavijo; paskui po
licija surado ir kitus du.

K. Liutkus supratęs, kokius 
svečius turi, pirma, negu tapo 
parmuštas, spėjo pakavoti į če- 
verykų skrynutę ?100, kurie 
liko nepaliesti. Jaras.

mūsų kunigėliai prieš pažangiu© 
sius žmones. Pasipiktinęs

HARRISON IR KEARNY, N. J. 
Vyčiai nebemoka lietuviškai 

kalbėt
leidosi bėgti, p. 
atsipeikėjęs, išbė- 
į gatvę, žmonės 
automobiliu tuoj

WORCESTER, MASS.
Pasimirė veiklus jaunas 

tėvynainis

ir

Ii

Iš antros pusės “Ryto” No. 
40 skaitome, jog Vasario 16 die
ną Londone, paminant Lietu
vos nepriklausomybę, p. Galva- 
nauskienė priėmė apie pustrečio

šaltas, flegmatikas, vargų jr ver šimto augštojo luomo svečių, 
govių užgrūdytas — pasidaro at Pustrečio šimto svečių, kurių 
virau. Tai prie stiklo degtinės... vieno svečio priėmimas gal būtų 

Teko man turėti reikalai su lygus čielų metų išmaitinimui, 
lietuviu kaimiečiu visokiais lai-(duokim sau tos moteries kūdi

kio, kurį ji siūlė geraširdžiams 
žmonėms — rodo, kad ir pas 
mus valstybės ižde yra pinigų 
ir yra karri linksminasi. Bet 
tai kraštutinumai. Jais mes ne
galime įtikint pasaulį apie mū
sų šalies arba perdidelį vargą, 
arba perdidelį prabingumą.

Vienas, kas Lietuvoje metasi 
į akis, žinoma, tik objektyviam 
tyrėjui, o ne svečiui. — tai ne
tvarka. čia kiekvienas stengiasi 
aprūpint savus reikalus, savo 
kromelį, o šalies, visuomenės rei 
kalai stovi ir laukia geresnių 
laikų.

Lietuva, jeigu negeresnėse už 
daugelį valstybių gamtinėse są
lygose, bet ir neblogesnėse yra, 
reiškia — proga gyvent joje, 
kaip ir kitur, yra. Stengtis, kad 
Lietuva ištikrųjų būtų nebloga 
šalis savo vaikams — mūsų vi
sų, tėvynę mylinčių, pareiga ir 
privalumas. Tad, stengkimės!

savo gabiausius lošėjus ir žiau
riai lošia. Italai padarė 21 pun
ktą, o mūsų jauktas 43. Antrą 
sykį, su tais pačiais italais, lošė 
miesto Public School svetainėj, 
kur italai gan žiauriai lošė, iš 
kurių net svetimtaučiai žiūrėto
jai pasipiktino, pasmerkia; bet 
lietuviai laimėjo, padarydami 23 
prieš italų 19. Greitu laiku bus 
lošiama lietuvių minėto jaukto 
su “Mohawk” jauktu, prigulin
čiu prie State League.

A. L. K. nariai, kaip matyt, 
myli minėtus žaislus ir džiau
giasi iš minėtų jaunuolių, kad 
lietuvių vardą garsina tarp sve
timtaučių anglų spaudoje. A. 
L. K. basketball jaukto mena- 
džeris yra Juozas Acas ir jau
nesniųjų jaukto menažeris — M. 
Dargužis; jie gan energingai vei 
kia.

Po kelių savaičių sunkios 
gos ir po operacijos,. pasimirė 
Jonas Domeika. Jonas Domeika 
buvo gana rimtas vaikinas; pri 
klausė prie Dailės draugijos 
“Aušrelės”.

“Aušrelės” draugija savo na
riui suteikė puikų paskutinį pa
tarnavimą, t. y. nupirko gyvų 
gėlių vainiką už $25.

Taippat, Jonui mirus, kovo 7 
d. “Aušrelės” visi nariai per 
naktis iki Kovo 10 d. permai
nomis lankė nabašninką.

Kovo 10 d. iš ryto skaitlinga 
minia palydėjo Jono kūną į baž
nyčią, iš ten į kapus.

A. A. Jonas Domeika paliko 
nuliūdime savo tėvelius, seseles 
ir vieną brolį. Lai būna jam len
gva šios šalies žemelė. A. K.

Pastebėta laikraščiuose, ypač 
“Vyčio” nr. 3, kad vietos Lie
tuvos Vyčių 90-tą kuopą vaL 
do, kaip matytis, nebe lietuviai 
ir ne lietuviškoj dvasioj; kad 
kuopos veikimus ir pramogas 
nebėra kam aprašyti lietuviškai, 
tik anglų kalboj. Tai tau ir vy
čiai, kurie savo brangią prigim
tą kalbą mina po kojų! Matyt, 
kad nebemoka savo kalbos ar 
gal gėdisi jos. Jei kuopa neturi 
korespondento, tai reikėtų nors 
pasisamdyti. Bet būtų gražiau, 
kad vyčiai išsimokintų lietuviš
kai kalbėt ir rašyt, taip kaip 
kitose kolonijose lietuvių jau
nimas kad jau daro.

Patėmijęs laikrašty

Lietuvon

northserman
SUGRETINĘS LAIVKORIES

NUPIGINTA KAINA

| LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Trečia kleaa, knjutoa
Ncpiliočiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway. New York 

arba pas vietos agentus

HOLLAND
■ ■AMERICA LINE V
Tiesns-trumpM kelias per Rotter

dam 'ą, į ir iš visų dailų

Laivai kas savaitą
Neprilygstami patogumai 

Mes pegelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitis pastų 
Siamas paprašius.
Rezervavimui Ir Infonnaeljų dalei 
rašyk bilo vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LIMB 
24 Btate Street New York,.

■■■■—BOM—

PIRMAI LIETUVY! 
Ohlropr akt! k m -Gy dy to j m

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nno 4 iki 8 vai. vak. 

Nediliotns ir iventadieniais:
Nuo 10 T. ryto iki 1 v. po plet.

Todėl jiems A. L. Kliubas su
teikia pilnas teises važiuot ir į 
kitus miestus sulošt.

Mums tankiai tenka patėmyt 
“Vienybėje,” kad Brooklyno 
Lietuvių Jaunų Vyrų Basket
ball jauktas gan sėkmingai vei
kia. Linksma tai girdėt. “Vie
nybės” Nr. 29 matome jų pa
veikslus, iš kurių galime sprę
sti ir tikėt, kad gali būt geri 
lošėjai. Todėl mūsų A. L. K. 
čampionai norėtų pasilyginti 
spėkomis ir gabumu su Brook- 
lyniečiais.

Todėl viešai, Į Jus Brolužiai, 
sporto mylėtojai, mes atsišau
kiame. Jeigu susitartum, galė
tum mes atvažiuot į Brookly- 
ną. Taipgi 
retų, kad 
važiuotų.

Baigiasi
laiko, todėl lietuviai sporto my
lėtojai — Brooklyniečiai ir New 
Britaino Lietuvių Jaunimo Są
junga, — malonėkit atkreipt į 
tai atydą ir duot mums atsa
kymą sekančiu antrašu: J. Acas 
18 Moorys St., Amsterdam, N. 
Y. P. J. Lalas.

Amsterdamiečiai no
ir Brooklyniečiai at-

sezonas, nebedaugel

NEW HAVEN, CONN.
Kun. Karkauskas įskundė 

kalbėtoją Makauską policijai

Kaip žinoma, šiuo laiku po 
Amerikos kolonijas dabar va
žinėja p. J. Makauskas, atstovas 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų, sakydamas prakalbas. Ko
vo 8 d. turėjo būti prakalbos 
ir New Havene. Bet vietos kle
bonas kun. Karkauskas, įskundė 
jį policijai, kad neduotų kalbė
ti, nes Makauskas esąs “bolše- 
vikas,” kalbąs “prieš valdžią” 
ir “kurstąs vienus prieš kitus.” 
Kalbėtojui atvažiavus, priėjo

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kauną .

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

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

arba
White Star Line 
Red Star Line 

No i Broauway, New kork

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

Numažintos Kainos

Į LIETUVĄ
——■MB Važiuokite) Lietuvę, ir sugrįžkite 

patogia United States Linijos Laivų 
trečia klesa. Numažinta kaina kelionės tarp New Yor- 
ko ir Kauno į abi pusi tik $203. (8. 8. Leviathan lai
vu j abi pusi — $215). Prisidėkite prie specialūs eks
kursijos, kuriai vadovaus p. Jonas W. Liūtas (Luth) ir 
kurios laivus Leviathan išplauks gegužės 23 dieną. 1*. 
Liūtas prižiūrės bagažus, pasportus ir prigelbės niui- 
tinyčiose bei kituose kelionės reikaluose. Pašinui ty kite su 
vietos agentu arba rašykite į

UNITED STATES 
45 Broadway 

Managing operators
UNITTD SHIPPING BOARD

LINES
New York City 

for

3
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L, ARGENTINOS LIETUVIŲ VARGAI

karštį lauke, nuo- ko darbinin-

“Varpas” perspausdina iš daugiausiai dirba geležies liejy- 
“Trimito” nuo dviejų skaityto- klose ir skerdyklose — šaldytų
jų laiškus gautus iš Argenti-f vuose, kuriuose yra apie 20 lai- 
nos, kuriuose aprašoma vietos psnių dirbtinio šalčio. Pabaigę 
gyvenimas ir vietos lietuvių iš- darbą, išeina į 25—30 laipsnių 
eivių padėtis.

Argentinoje lietuvių, spėjama j kai dažnai apserga. Darbo va- 
esant apie kelioliką tūkstančių, landų 10—12 kasdien, o uždar- 
bet jie neturi nei vieno laik-^is 55 centavai valandai. (1 li- 

is — 26 centavai). Kiti darbai 
— tai gelžkelių tiesimas ir tai
symas. Bet prie jų uždarbis 
taip pat menkas: moka'2.50 — 
3 pezus dienai, bet iš tų at
skaitė 90 centavų už valgį ir 
valgį duoda labai prastą, ke
liems šimtams žmonių, kaip ne- 

gia sujungti vietos lietuvių, ar- J laisviams karo metu. Nakvoti 
ba bent kiek apčiuopiamiau reikia laukuose. Gerai, kad turi 

šilta antklode, o ne — tai ten- *■ 4- ’

raščio savo kalba, r^ei vienos mo ta 
kyklos, nei vienos rimtos orga
nizacijos. Nėra nė Lietuvos val
stybės atstovo, kuris ten būtų 
labai reikalingąs. Yra ten viena 
savišalpos draugijėlė, bet del 
jok vadovavimo varžosi dvi ar 
trys srovės, ir del to jį nepajė-

ba bent kiek 
jiems padėtį.

Paskutiniuoju metu čia atvy- ka gerai pašalti. Sekmadieniais 
ksta vis daugiau lietuvių. At- ir lįjant nedirbama, bet už val- 
vykę dūsauja ir keikia emigra
cijos biurus, kurie padėjo jiems 
į ten nuvažiuoti. Gaila, kad 
jiems prieš išvažiuojant niekas 
nepasirūpina teisingai paaiškin
ti, kokia ten šalis ir kas joj 
per gyvenimas. Kadangi kelias 
į čia brangiai kainuoja, tai dau
gelis parduoda gyvulius jr žemę, 
arba išnuomuoja ilgiems me
tams ir važiuoja į čia laimės ie
škoti. Bet tą laimę randa iš 
tūkstančio gal tik vienas, čia 
gerai tik dorai mokantiems ko
kio amato, bet paprastam darbi
ninkui vargas ir vargas. Dirb
tuvių čia maža ir tos pačios ne
didelės. Dirba jose vos po ke
letą šimtų žmonių, ir darbo jo
se labai sunku gauti. Lietuviai

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą boi pirk
ti ščrą, kreipkitės šiuo antrašu: 

027 W. 34th PLACE
Chicago, Hl.

Phone — Boulevard 0527

jiSANYKITg
ProfilaktlM vyrama, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelo 35c. 
(Tarba (4’s) $1.

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

92 Beekman St.
Now York

puilm
USDEGI-

gį reikia mokėti, ir prie to dar 
agentams po 4—5 pezus už dar
bo prirodymą.

Kai kas mano, kad čia gali
ma lengvai žemes gaut. Del 
vimo, tai gauna. Duoda net 
ha. ir visą pradžią: įrankių, 
vulių, sėklų ir pinigais ligi 
pezų. Bet visa tai reikia 
žinti jr už žemę sumokėti nuo 
200 ligi 600 pezų už ha. Be to 
žemės duoda kur tyrlaukiuose, 
kur persausa ir per karšta ir 
dažnai nuėda viską skėrės.

Pragyvenimas miestuose bran 
gus: duonos kilo 35—40 centa- 
vų, mėsos jautienos 
cent., lašinių — 1 p. 20c. — 1 
p. 60c. žmonių privažiavę į 
čia iš visur labai daug.

Oras len, kur daugiausiai va
žiuoja nepalankus mums, nes 
perkarštas. Karščiausias ' laikas 
apie Kalėdas, viduržiemis apie 
šv. Joną.

Kultūra čia neaugėta, žmonės 
žiaurūs: visur vaikščioja apsi
ginklavę revolveriais ir durk- 
liais, Valstybinė kalba ir visi 
kalba ispanų kalba. Jos reikia 
mokėti, norint gauti iš valdžios 
žemės ir greičiau gauti darbo.

Daugelis į čia važiuoja, tikė
damies greitai nuvažiuosią į 
Jungt. Valstybes — agentai pri 
žada, kad už 6 mėnesių, bet tai 
neteisybė, čia reikia prabūti pen 
keri metai, bet ir tai be “afida- 
vitb” ir vizos į Jungt. Valsty
bes neleidžia. ' ■■■■

ga-
200
gy-
400

grą-

70

. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydomo visas aštrias, kroniškas VYR^, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarkit sn DR. ZINS, Specialisto, SS metų 
praktikos. P. G., John Hopkins Llgaubnčio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbnčio.

Nežiūrint kaip bloga ar Ilgai kenčiate, Afl GA
LIU PAGELBSTI.

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

Mano kainos labai mažos. Įeina ir as
meniškas atlankymas. Serumai, čiopai ir 
{leidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rod* 
Ir patarimas dykai.

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

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

110 P., 
(tarpo 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

NėdČliomls: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai j rengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū-

MOKYKLA

sų mokyklą. Mokykla atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedaliomis 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
22g _  2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York City

--  'i ' i i~7 • fl 1 * ’ ’

OSVALDAS KIBURIS
yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienai ras skanias valgius, 
užkandžius Ir drafagišką užgimę. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

8H GLENMORB AVENUE, 
(East Now York)

BROOKLYN, N. T.
Tel. Cypress 3980

l'W UI I -V "."r r,"
B B,-

Lietuvoje Neprigulmybės 
Šventė — Be Ūpo

(Senas žurnalistas, p. J. P-tis, |3ęitais metais būtų patartina į 
47 nr., hupię- tas vietas pasodinti, kad nebū

tų tuščia, nors ir pakvietus dva
sinės seminarijos auklėtinius. 
Būtų bent pilna. „

Be didesnio ūpo ir. be nors 
vienos kalbos praėjo ir paskuti
nis šventės posmas — tai Mi- 
nisterių Pirmininko suruoštas 
rautas, kuriame nesimatė, opozi 
cijos ir mūsų mažumų atstovų; 
bet Čion pavalgyti ir pasišokti 
užteko ir pozicijos atstovų ir 
jų šalininkų.

Pa vaikštinėjau vakare po mie

“Lietuvos žinių
šia šįmet Kaune apvaikštineta 
Lietuvos Nepriklausom, šven
tę. Jisai skaidriomis spalvomis 
varsuoja skirtingumą šitų dide
lių švenčių apvaikščiotų kitais 
praėjusiais metais, ir sulygina, 
kaip šįmet didesnės buvo ovaci
jos iš kademų pusės išteisinta
jam kun. Puridkiui, negu 7-nių 
metų Neprigulmybės sukaktu
vėms. — “Vienybės” Red.)

Ir vėl praėjo 16-to vasario 
šventė nežymiai, be didesnio vi
suomenės ūpo pakilimo, be ypa
tingo džiaugsmo ar kokio entu
ziazmo. šįmet galima sakyti ši 
atmintina diena buvo mūsų val
dančiųjų sferų marinama, dar 
daugiau kaip kada nors. Kiek 
pirmiau tos šventės organizavi
mu rūpinosi šiek-tiek turėjęs 
tradicijų Lietuvos gynimo ko
mitetas, kursai buvo susidėjęs 
iš atstovų įvairių partijų. Prie 
apvaikščiojimo tos šventės buvo 
kviečiami vietos savivaldybės 
ir šiaip visų įstaigų atstovai. 
Atsimenu, buvo daromų platūs 
pasitarimai, kaip papuošti mie
štas, kaip sužadinti visūofrienę, 
kad ji gerbtų atmintiną dieną 
savo nepriklausomo gyvenimo 
pasiskelbimą. šįmet paskubo pa
siimti tą darbą rods vienintelė 
šaulių Sąjunga, kuri veik nieko 
nekvietusi pati viena pasirūpino 
miesto teatrų ir kino spektak
liais, kur tyliai be jokio viešai 
ištarto žodžio sulošta, padainuo
ta. Pagiedota Tautos hymnas 
taip netikėtai delei pačių klau
sytojų ar žiūrėtojų, nelyginant 
kaip anais laikais oficialiai bu
vo giedama f‘Bbže caria chra- 
ni” irz viskas baigta. Pačiame 
mieste nebuvo surengta nė vie
no mitingo, nė vienos viešos 
paskaitos ir jeigu kas iv buvo 
daroma dele, liaukitės, tai tik 
graudinga ceremonija prie karo 
muzėjauš mūsų vėliavą nulei
džiant, Tarsi, koksai tyčia daro
mas priminimas, jog mūsų tau
tos vėliava leidžiama žemyn.

Toksai ūpo nukritimas ryškiai 
buvo žymus jr visose kitose ap
eigose, išskyrus rasit tik vienų 
tradicinių pamaldų Bazilikoje, 
kame mišias laikė patsai vys
kupas Karevičius, kursai trum
poj prakalboj priminęs yra apie 
septynių metų mūsų pašiliuo- 
savimą iš tam tikros nevalios, 
kaip anais laikais žydų tauta 
buvo pdsiliuosavusi nuo Aigyp- 
to nevalioš. Vienas dalykėlis 
naujaš — tai kad Romos papos 
atstovas buvo atvykęs šįmet Ba 
zilikon ir iškilmingai sėdėjo 
ant priruošto jam sosto, kame 
pirmiaus sėdėdavo žemaičių vy
skupas. Pačiame Seime iškilmin
gas posėdis' tiktai formaliai bu
vo iškilmingas, nes buvo dau
giai! kiek prikviesta svečių. Mū
sų augštajai dvasiškijai ir pa
pos atstovui neužteko net vie
tos kur sodinti ir prisiėjo jiems Į 
užleisti minister!ų vietas. Sei-' 
mo Pirmininkas nesurado gali
mu prisiminti, ką yra šiais me
tais ypatingai gero padariusi 
viena ar kita didžiųjų valsty
bių, net nepaminėjęs Pabaltijos 
valstybių atstovų ir todėl nepri
siėjo net Seimo nariams ploti 
ir reikšti tuo savo simpatijos. 
Perskaityta tik dviejų — Lat
vijos ir Čekoslovakijos — pa
sveikinimai jr daugiau nė vieno 
ir iš pačios Lietuvos nė vieno 

1 pasveikinimo. Prisiminė man 
gausios telegramos, kuriomis 

| šiandien sveikinamas yra teis
mo išteisintas d-ras Purickis ir 
pamaniau, jog būtų daug tautos 
žvilgsniu sveikiau, kad visos nor 
tos organizacijos būtų paragin
tos pasveikinti Seimą jį iškil
mingame posėdyje. Praėjusiais 
metais kaip kada pasveikindavo 
dar vienas ar kitas žydų rabi
nas, o šįmet nė to nebebuvo. 
Pačiame Seime nebuvo iškilmė
se visos socialdemokratų frak
cijos, o kitų frakcijų atstovai 
nors ir buvo, įjet visi ir rasit

stą. Gražiau papuošta tik miesto 
rotušė, miesto elektros stotis, 
elektros lemputes buvo pastebė
tos prie Teisingumo ministeri
jos buveinės, o šiaip veik nie
kur jokio pasipuošimo. Tur būt 
nebuvo tam tikrų kreditų, o 
patys piliečiai, matyt, irgi nu
vargę ir nesiskubino rodytis su 
kokiu nors džiaugsmu. Visa ei
lė valdiškų namų, visos Kauno 
bažnyčios visai nepapuoštos, 
nors nesunku buvo Kauno dievo 
baimingoms moterėlėms patar
ti koki vainikai nupinti; bet 
joms ta šventė ne galvoj.

Taip praėjo dar vienas mūsų 
nepriklausomybės šventei pa
minėjimas. J. P—tis

Klerikalų Pastangos Uždrausti 
Amerikos Laikraščius Lietuvon

(“Amerikos Lietuvis” rašo su 
aitrum papeikimu “Darbinin
kui,” kuris vėl išėjo su nauja 
“anketa” prieš įleidimą Lietu
von laikraščių, kurie rašys apie 
Purickio bylą, kaip anais metais 
tas pats laikraštis su panašia 
“anketa” kvietė savo skaityto
jus — reikalauti Lietuvos Vy
riausybės, kad panaikintų šau
lių Sąjungą, šitos mūsų klerika
lų pastangos tuo nešvaresnės, 

|kad nori uždėti kontrolę ant A- 
merikoje einančių lietuvių laik
raščiu Vienybės-’ Red.)

“Darbininkas” atspausdino di 
delį cirkuliorą, blankos pavidale, 
kuriame po atspaussdintu tek
stu palikta vieta pasirašymui 
siunčiančių prašymus Lietuvos 
valdžiai, kad ta uždraustų Lietu 
von įgabent laikraščius, kurie 
šiaip ar taip rašė apie Puric
kio bylą ir apie grūmojimus vy
riausiam Lietuvois tribunolui to
je byloje. Nors atspausdintame 
tekste ir nėra atvirai pasakyta, 
vienok mintis sukasi apie tūlus 
Amerikos lietuvių laikraščius, 
nes yra pasakyta, kad toki laik
raščiai yra pavojingesni už pro
pagandistų laikraščius Berline, 
Rygoje ir kitur.

Kieno šitas pabūklas išgalvo
tas, nežinia; bet jis atsiduoda 
lyg kokia organizacija, ir labai 
gali būt, kad čia prisidėta ir tū
lų “misionierių,* * kurie pastaruo 
ju laiku pasileido per kolonijas 
su prakalbomis. Kaip ten nebū
tų, toks viešas pasirodymas su 
denunciacijomis, to cirkulioro 
autoriams kaip ir jo skelbėjams 
garbės nedaro; jie tuomi užsi
pelnys tik denunciantų vardą, o 
atsiekt vargiai ką atsieks, nes 
Lietuvos, valdžia yra išmintin
gesnė už Užjūrio denunciantust

'Mes negiriame tuos laikraš
čius, kurie “iš adatų skaldo ve
žimus malkų” kaip ir tuos, ku
rie pastaruoju laiku “apsisiuvo” 
revoliucionierių kailiu, ir i viską 
žiūri tik iš blogosios pusės Lie
tuvėje, o kuomet tokių 'blogų 
pusių nesuranda, tai patys jas 
pasidirba. Tokių apsisiuvėlių 
pas mus yra gana daug ir rei
kia apgaliant, kad jiems nuėjo 
tarnaut ir tūli laikraščiai, ku
riems reiktų visgi stovėt sargy
boje žmonių lygsvaros, ne auk- 
let peštukizmą. Bet pagyrimo 
ne užsipelno ir tie, kurie sten
giasi mokint Lietuvos valdžią 
kaip reikia su tokiais peštukais 
apsklirbt, nors jie jokių tiesų 
neturi nei prie Lietuvos val
džios, nei prie tų, kuriuos jie 
skundžia, patys neturėdami už
tektinai įmonių savo priešų pa
mokinimui.

CONSTIPATION
..'V \ .. - •-"•'P.-.

I Use BEECHAM’S PILLS | 
for the relief of Con
stipation, Ril>ousgjj;fl$k 

Sick Headache and for 
moving the Bowels.

Helps clour tho skin

Contains no Calomef
I' Buy from your druggist
| , 25c and 50o .the box ' i

BEECHAM’S

■Kovo„(MAąęą),

yra vien simptomas įr gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvejyje

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

-j.* ' ■ ■

KOSULYS

Kainos: 25 et. ir 50 et.

Gaunamas pas jūsų aptiekorlų.

į!

•)

and
and

tę
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Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

Forr all stomach 
Intestinal troubles 
disturbances due 
teething, there Is no
thing better than ą 
safe Infants ’ and 
Children!? Laxative; -

Mrs. Winslows 
Syrup

įM W. F. SEVERĄ CO.
\ CEDAR RAPIDS, IOWA

Severa’s 
Coiigh 
Balsam

flLE>X SARUPSKI
Pranešu

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

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mos lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “VienybgJ” remiam 
laikraštj-litoratūrą ir Lietuvių 
TaurąI Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešui 
šelpti; tad labai Išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginoj myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniant, 
visada rūkykit Ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, -- 
po vardu rankoms padarytą

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardą Ir paveikslą ant 
bnkso. Per paštą {{(siunčiam Ci
garus visur po Ameriką į ki

tus miestus lietuviškiem! biznie
riams.

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
lų. priešais Public Library. Nau
jas adresus:.

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVE. 

(Srti Rodney St.) 
Brooklyn, N. Y.

Naujokų Cigarai labai geri, 
verta pareint teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigu, liuesam laike ir vakarais.

o b b b b o o b b o b b O

paveikslus; pa-

•1 So. Ind Str., Brooklyn, N. Y-
Telephone 885 Grėenpoint

Tel

M.

Greenpoint 5762

MAŠINAŲSKAS
— ir —

SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

male vo j ame visokios rūšies 
atnaujiname senus. Darbą atliekame už ma-

Fotografuojame Ir 
darome didelius ir 
žą kalną. Ant pareikalavimų einame į namus, kaip tai del: pa- 
grabų ir bankietų. Todėl Jei mylite turėti geresnės rūšies pa
veikslą, reikalo kreipkitės pas mui šiuo adresu: —•

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

rr
—.

NAMAI — MAŽOS ŪKĖS I 
t

i’ / «W. 1 i M 
del dar- :Vienos arba dvieją šeimyną namai ir 5,006 kv. pūdų žemės 

žovią ir vištą, galite tuojaus būti savininku. Irgi po išsirinkimo sau 
namo arba ūkės, mokėsite pradžioje $200. Paliekanti suma galite iš
mokėti mėnesiais kaip mokato rendą. Ant vietos randasi mokyklos, gat- 
vekariai, krautuvės ir visokiu dirbtuvių. O dar atsidaro nauja kriau
čių dirbtuvės į kurią reikalaujama 50 šeimyną del nuolatinio darbo. 
Oras sveikas, apiolinke labai graži. Pasinaudokit šia proga, atvažiuokite 
greit, arba rašykit laišką del platesnią informaciją. Lincoln Company 
Builders, 206 Broadway, Room 244, New York City, N. Y. Nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Nedaliomis iki I valandai. t30

. DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS ,
MACYS BROS. FURNITURE CO.

namas pertaisytas Moderniškiausiai 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

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

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

iawi«

kreipkitės

198-200

Kuriems tik ko

reikalinga |

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

Prlstatoin j visa* New Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai
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Kaip Kulių Žemaitis Klaipėdos 
Baliuje Stebėjosi

Rašo Jozis Burba

(feljetonas)

' Kad tei mūsų ponna vis va- 
žiov i Klaipėdą pasilinksminte: 
ar i vakarą, ar i toncius, ar i 
Icktrikas tėtrus, tad, vožoju, 
kodėl aš nagalėtio ben veiną 
nyki i tas Klaipėdos komedijos 
nuvažioute. Juk dabar er čėsts 
-tam pritinkąs: atsišlūžijau er 
dabar mona veišamoses deįnas. 
Vo no Kalėdų reta sodos vaikis 
nator centą kišenie. Kon če žno- 
čej, jee koke dešimtinė išleesu?

Bet juk veinas nagalu gau
tais į Klaipėdą. Kon darysu? 
Nabus nė su kov burnas išmau
to, nė su kov pasirokovte, nė su 
kov priderontee čėstą praleeste. 
Er i komedijos nuėjęs turėsu 
stypsete — kap žyds už dvi boi-

Kon če reektų pasiimte i tom 
Klaipėdą?... Bet ilgaa smagenų 
laužyte naprisiėje: beregint 
mon puiki mislis i galvą — kap 
palicijanta ronką pri ištrauk

ta kyše — atbėga.
— Nuesu, rokonįos, pri sava 

geroje kumerota Motiejaus er 
ons sutiks i Klaipėdą su monim 
vykte. Er tap tataa po veče- 
res iškilau pri sava Motiejaus. 
Ete bova pastipusee gera: ont 
dongaus mėnov, kap koks pet- 
liavotų miltų plincis petelnie, 
porpa, žvaigždes, kap Bernelių 
naktį mūsų bažnyčio žvakes, 
mirgėje, vo nors tep skanee kve 
pėje — kap tik škapliernas del
ną pro Kulių žydelkas medali
ninkų stalą etont. Del to aš vi
sa borną ir užtraukiau: 
Tomsioji naktele, šaltoji rasele. 
Ok, nė žine§ nežinojau, kor mo

na panele,!...
Pri Motiejaus 

uždarytas duris 
bučiavęs grįžau 
mosį kondes.

Bet kon padarysi, — kad nėr 
šendeiną, tad ožesu rytą er tu
rėsiu atrasto. Koki če bėda, juk 
dabar turu čėstą pasivaakštiote.

nuėjęs radau 
ir klemką pa- 
nomei — kap

----- --  . — ——. «. *■< 
i — ozsimovu 

si tokes žekes, kad klp‘ ptikd me 
sa atrodytų) — rodos kon tik 
būtų iš lovos išlipuses. Pri mū
sų padori moteriška nė par sava 
trboa tep apsidariusi naparetų. 
Vo če j balius, kur visi ponaa 
susirenk, atsivelk. Tikra Sodo
ma Gomora!

Tik — nė'kap nugalėjau išmi- 
slyte, kam tos pones tep mil- 
taas apsibarstiuses. Juk anos ne 
i koknį et, ne miltų sijoo, nė 
košes verd, ne kitų galų dirb. 
Er koks, tataa, pašėlęs anų 
slinktims! Jee syki apsibarate 
su miltaas, rodos, nanutrūktų 
ronkų, kad pasiimtų kokį daik
tą er nusidolkintų. Vo dabar to-

'Edams nomei “dar oždainia- (kita ' — fsjveiž’ejaū 
vau: si tokes žekes, kad

Voi Motiejau, Motiejau! 
Aš pri tavęs atėjau. 
Tavęs nomei naradau, 
Nieką gera nagavau.

Vo par pušynalį ont tu 
na žodžių lyg Motiejaus 
kymą išgirdau:

Atek rytovakarą — 
Rasi moni gatava: 
Su košes poudu, 
Su kišene joudu...

Kap pamislyta, tep er •] 
rytų: ontrojį vakarą jau 
Klaipėdo atsidūrėv. Bet kor če 
vedu nuesev? Kol brongvyna 
po 3 Čėrkas išmetėv, surokavov 
i Kleituvių Liūbą ete. — Nors 
er mažu ponu tesav. bet juk 
esav riktingaa apsidariusiu, na 
toštes kišenes turev er draugys- 
tie esav. Vo ten yra našpetna 
muzika, gal geraa borną išmes- 
te er visi dideleiji ponaa susi
renk. Reek pasiveizėte kap anei 
ont baliaus išroda.

Basiveizont vedu tame Liūbe 
atsiradov.

Vo motina tu tava! — kokius 
majednumus če pamatėv. Mažne 
visi ponaa besontis joudaa ap
sidarę, kurių ar užpakalee par- 
skelti ir žombąa nupjaustyte ar
ba atvartas spindontee nupikiou

mo- 
atsa-

pada- 
vedu

'kės baidykles atet.
Veiną kTaaktą. tik supratau: 

delko, matyk, bagotoses pones 
tep katytius myk Vo, tataa vei
zėk, anos biją, kad bameigtont 
žiorkes miltinos noses nanukos- 
tų...

Edams nomei didilce susirūpi
nęs vožojau: Je, Viešpatie my- 
liąusis! Del tų stervų moteriš
kųjų pasileedima vasare 6 dei- 

. ną bovaa paskyręs pasaule ga
lą. Bet, pasigailėjęs mūsų mal- 
davima, nukėlee ton rykšte nu 
mūsų žemeles. Bet jee, tos be- 
stijes napasitaisa, tad vėl gree- 
taa sulauksem tos tava rūsty

bes er visi ba mylaširdystes 
'pražūsem... Kl. žinios.

SKILVIO NEMALIMAS

venimą. Bet jeigu tik spėsi, — 
gali Įspėti negerai; ir jei skil
vyje rasis votis ar vėžis, bran
giai turėsi atsilyginti už klaidą.

Aišku, kad kuomet skilvis ne 
mala, tam yra priežastis, ir taip 
pat aišku, kad tinkamu gydy
mu, tą priežastį 'galima panai
kinti. Niekuomet neįgauk papro 
Šio imti įvairius vaistus po val
gio, kad apsisaugojus nuo 
vio nemalimo pasekmių.

Gydytojas tmi įvairius 
dus, kuriais suranda, iš ko

■ vio nemalimas paeina. Jei nesi
jauti gerai po valgio, ir jei at-

■ nainius ir nusistačius valgį vis 
’ nejauti geriau, tuomet ilgai ne

sukęs kreipkis prie gydytojo, ir 
klausyk jo patarimų. F.L.I.S.

Nuolatos, nors Ir lėtai 
“ Vienybė” progresuoja 
Vientaučius informuoja.

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

skil-

bū- 
skil-

U s ■T* 
T

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

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N., Y.

41

STRAIPSNIS 116

iš Lietuvos

NAUJI TEATRALIŠKI VEIKALAI

Siame skyriuje mee taiklia 

'• nuu talku rvll^euaime rei
kalus įdomina bttaianliome 

’ motinom. Ir motinoau Jau
ny kUUdy.

Kūdikių aprūplnlmaa Ir pe- 
ndjlmaa yru dalykai ryroe 

ambon Maiyiul ir tautai 
R men Jaučiame, kad lai 

yra dalykaa. kur] m m la

ri mu refuHariūkala taiko- 
tarpiai, atvira) ir (alavai 
pergvlldenti.

------------------------------------- 25c
veiksmų drama. Vaidina 6 vy-
------------------------------------- 25c

Kaip Pašildyti Pienų Iki 
. Reikalaujamo Laipsnio

Kad pašildžiiiH pienų, įdėk bonkutę 
j šilto vandens indų taip, kad vanduo 
padengtų pieno lygmalę bonkoje. Kai
tink indų, bet neduok vandeniui už
virti. Kadpatyrns šiltumo laipsnį užla
šink lašeli nnt delno. Jei jauti ramų 
šiltum:), tai atvėsink pakišęs po bė
gančia srove šalto vandens. Niekados 
nedėk čiulpiko j savo burnų, kad pa
tyrus šilimos laipsnį. Tai pavojingas 
būdas. Del tos pačios priežasties ne 
liesk pirštais tos čiulpiko dalies, kuri 
dedama į kūdikio burnų.

F S

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui. 
Duokite, jam geriausį — Borden’s 
Eagle Pieną. Jis absoliutiškai sau
gus ir grynas.

Jei pasiūsite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building, New 
York
penėti jūsų kūdikį su Eagle

Bet ponaa, ponaa — kap ten 
pabūtų: vis dar i žmones pada
lini. Tik jau tas ponių apsida- 
rims • 
gov papasakote. Su plikoms 
ronkems lyg pat petin, su atda
rius cntees, su plikaas staibees

Skilvio nemalimas gali būti nuo tokių aplinkybių reikia nuo 
priežastimi bile kokios ligos, ku-' sekliai valgyti tinkamus valgius 
rią galima surasti tik per ge
rai kūną išžiūrėjus.

Kuomet skilvis nenori priim
ti valgio, kuomet atsiraugiama 
ir jaučiama skausmas skilvy, 
tuomet skilvis nemala. Jei kas 
nors taip jaučiasi, turėtų grei
tai kreiptis prie gydytojo.

Dažniausiai skilvio nemalimo 
priežastis yra netinkamas val
gis. Gal kartais per daug val
goma arba valgis nėra tinka
mas, arba pergreit valgoma. At 
sižvelgiant ant kiek skilvis yra 
skriaudžiamas Stebėtina dar

•* m(

jie pasakys jūsų kalboje, 
Pienu.

kaip

— napadoru er kitam žmo- kad jis dirba, žmonės pripratę 
o., „m ‘skilvį prikimšti netinkamais vai 

Įgiais ir kuomet skilvis nebega
li dirbti, tada skaoma, kad skil
vis nemala. Kad apsisaugojus

kŪDIKIų
GEROVes skYRIUŠ
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštų 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolų ar inverstinti sa
vo piniguų ant mortgedžių nnt 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pus

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counscllor-at-Law 

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

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Rea.: 3532-.1

ne.perdaug, ir gerai juos su
kramtyti.

Šalip netinkamo valgio, yra 
dar kitų skilvio nemalimo prie
žasčių. Taip vadinama liga “ap
pendicitis” yra viena; dažnai ji 
yra pradžia vėžio ligos vidu
riuose. Inkstų ligos prasideda 
su skilvio nemalimu; taip pat 
ir kepenų ligos turi artimus ry
šius su sikilvio nemalimu.

Atsižvelgiant į tas pavojin
gas ligas, kurių pirmiausis žen
klas yra skilvio nemalimas, gali 
ma paklausti — kodėl nesurasti 
ligas kuomet jes pasirodo, laiku 
kuomet jas galima dar išgydy
ti? Kodėl laukti tain ilgai, kad 
sužinojus tikrai kokia skilvio 
nemalimo priežastis, tiktai gale 
atrasti, kad kokia nors pavojin
ga liga yra jau įsigalėjus ir jau 
nebeišgydoma ? Kad apsisaugo
jus nuo tokios padėties reikia 
dažnai lankytis pas gydytoją. 
Jei bus atrasta, kad skilvio ne
malimas yra tik pradžia kokios 
nors pavojingos ligos, bus gali
ma ją išgydyti ir prailginti gy-
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Tikra Lietuviška Duona
l:epa - . •

Keptuve
kurių

Gaisas'

j*

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

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

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687,16

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 800 ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
S8.OO, 9.00 ir 12.oo l savaitę.

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

Dol platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresą:

Fontanines Plunksnos ir Paišeliai, kurių nereikia 
drožti; su kitais Rašymo Prietaisais gaunami: —

Amerika Pirty. 3 veiksmų komedija, losiu 7 vyrai ir 
moterys, lakti juokinga 
Ant Bedugnės Krašto. .* 
ra i ir 2 moterys-------
Byla del Linų Markos. Dviejų veiksmų, šonus laužan
ti komedija iš Lietuvos gyvenimo, vaidina 6 vyrai — 25c 
Komedijos. Septynios Komedijos Mėgėjų Teatrui, čia 

yra rinkinis įvairių lengvų komedijų,* kur nereikia nei 
didelių seenerijų nei daug lošėjų, o publikai jos visos 
patiks.-------

5. Karolio Teta

6.

7.
------ 30c

—---------------------------------------------75c
3 veiksnių komedija, versta iš lenkų kal

bos, vaidina 6 vyrai, 5 moterys--------------------------- 40c
Komedijos. Keturios Čiurlionienės komedijos: Pinigėliai 
Karalaite Tikroji Teisybe, Gegužis ir Kuprotas Oželis 60c 
Lapkus. Klasiška 3 veiksmų komedija, vaidina 3 mote
rys ir du vyrai — —
Teodojinda. Populiariška Kauno Valstybės Teatro kome- 
djia, vieno veiksmo, vaidina 3 vyrai ir 3 moterys------ 20c

9. Vienas iš mūsų Turi Apsivesti. Vieno veiksmo kome
dija, vaidinu dvi moterys ir du vyrai---------------- 20c

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

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

B.

------ 50c

------ 60c

193 Grand St

4tas GATVES

VIENYBĖ
Brooklyn, N. Y

20 
tai

Kick Laiko Kūdikis Turi 
žįsti Bonkutę

Penėjimus turi būti Įmigtas per 
miliutų. Jei kūdikis ryja godžiai,

| išimk čiulpikų keletu sykių. .Tei
I mieguistas, tai palaikyk jį budinčiu 
: iki pabaigs bonkutę. Jei nežiūrint to, 
I jis \ ištiek užmiega atimk bonkutę 
I ir neduok jam nieko iki sekančio pe

nėjimo.

Maistas, kurį teiki kūdikiui, turi 
nustatytų įtakų jų augimui. Mokslas 
įrodė, kad daugumoje pienas teikia 
stiprybę ir gyvybę, tšvyatyme augan
čių kūdikių j stiprus ir sveikus vy
rus bei moteris duok jiems užtektinai 
Eagle Pieno dėlto, kad Eagle Pienas 
yra grynas maistus stiteikiųs visus mai 
stingumo elementus reikalingus, idant 
kūnas augtų.

Per 65
kūdikius sti Bordeji's Engle 
pasirodė ęsųs puikus kūnų 
jas muistąs vnikaųis. kurie 
mališkai sveiki. Gydytojai

inctuH motinom penėjo snvo 
Pienu. Jis 
būdavoto- 
nėra nor- 
jį rėk o

nienduĮuju VHikauis. kurie nedapeneti ir 
be svorįn.

Vaikai po visų šalį lūkstųnčiai ir 
tūkstančiai jy skolingi savo vikrių ir 
stiprių sveikata Engle Pienui. Nėra jo
kių abejonių apie Eagle Pieno gry
numa arba pasekmes, kurias tūkstan 
čini ateivių motinų gavo iš jo. Eagle 
Pienas yra labiau vartojamas kūdi
kiu penėjimui, negu visi kiti maistai 
krūvon sudėti. Nes tai yra grynas 
jiienas ir cukrus, patogioje formoje, 
lengvai sm irškotnas kūdikiams.

(Seniausia

$15,00 ir auRŠtyn
Kaip Kūdikį Laikyti Penint 

Kuomet kūdikis ima savo maistų lai 
kyk jj savo kaire 
visų laikų turi 
gurklis visados 

: neduoda orui 
Duok kūdikiui 

' gerai.

Dr.HUMPHREYS’ ruginių 
keiksus, 

pokiliatns. Vi
su užsakymais

duonų iš
kepame

ir kitiems 
kreipkitės

miltų. |
vestu- t

♦
I

ranka. Bonkutė per 
būti t ui p laikoma, kad 
būtu pilnas pieno. Tas 
veržtis pro čiulpikų, 
progų paimti čiulpikų

vonia
suomet
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-
ne duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH
A. SHRUPSKIS

(Savininkai)

'209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G’p't. 2876

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

At all Druggists 30 cents. * 
HUMPHREYS’ HOMEO. MEDICINECO.

15$ William Street. New York

Balto, žalio ir Raudono 14kt. 
aukso moteriškų laikrodėlių' 
Galima gauti mūsų krautuvė' 

RASIIKINIS

rip, Influenza

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat. 

Ofisų
GROBLEWSKI

i Susideda iš 17 geriausių ir švic- 
įžiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
(kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
irų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 

i Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krnjavų šalių.

Vnrtokit šitas žoleles del nesnia- 
'gumų skilvio, taip kaip del noma- 
(limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblnuskų suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro- 
įankų.

Žiūrėkit del mūsų markės apgy- 
jnimo.
j Išdirbtas į dvi formatas-šaknų: 
č’ielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už. pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už. pakeli. Rašykit kokių reikalau
jat.

į Del raumatiškų skausmų, nerviš 
ko galvos skausmo, rnumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų j So
pus, krūtinėj ir į pečius, vartota į 
(silpnas formatas žaizdų ir pažeidi- 
bnų. del augščiau minėtų reikalų vi
sados vnrtokit Groblausko Zmlječ- 
niką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 

įbonkų^ Rašykit del knygutės No. V
Albert G. Groblewski

and Co.
Plymouth, Penn.

VOKETAITI9 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
S. MISEVIČIUS

Skaityk šituos straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

i

Kas yražmogaus amžinu prltlas? — Baltu. 
Jis netik sunkiausias ligas {varo, bet ir | gra- 
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Amerikų pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai nl skry- 
nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų žmo
gaus priešų ~ vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatigkų, Homeopatiškų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gorų pas —

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

Telephone Greenpoint 1411 . . .- ,

VIENYBĖ” KRAUTUVĖJE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

URBAN *8 GOLD
Šalčio), jokių šalčių 
baksų apsiginkluok

270

8-10

—
na

Tol. 4428 Groenpoint.

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

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 
nuo 1
nuo 8

Nedaliomis pagal susitarimų

161 North 6lh Street
Brooklyn, N. Y.

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

t. - t 1 w * J

VIENAS IR TAS PĄTS '
PIRKTI AR PARDUOTI -

Jeigu nori pardnot^i savo namų ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje , 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk kų nori 
duoti, o mes parduosimo j trumpų laikų tu geniausiu patarnavimų. \

Norėdami pirkti namų ar bienį vi- , 
Bftdos kreipkitės pas mut, not met. 

’ turime įvairių namų ir biznių par- 
davimui su mažu įnešimu ri ant ; 
lengvų išmokėjimų visose dalyse

> Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamų nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kor kitur.

Turėdamas- $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumoriue ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaitom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgiėio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvattį, 
taippat Storų langų stiklus ir tfc -r- 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 vakarį

5
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Reikia Kitokių Prakalbų Į pernai atsižymėjo, sukirsdamas karionė bus balandžio 19-tą ir 
. * ‘ ----- tris sv'kins (kita, lietuviška — t ’’ ' ’ 1 ’ —■ " 1

Nesenai Brooklyne buvo taip 
vadinamą ’kurmštininkų prakal
bos, kuriose jie bandė atsigin
ti nuo visuomenės paniekos, ku
ri baigia juos dusinti. Dabar 
‘reikėtų suruošti prakalbas ir 
paaiškinti unijistams kokius 
planus kumštininkai daro, 
idant sugriauti Amalgameitų 
uniją, dėlto, kad joje pirmą 
skripką ėmė groti patys darbi
ninkai, o ne klika diktatūros 
mylėtojų.

tris sykius kitą lietuvišką — 
Lietuvių Atletų jauktą. Mano
ma, kad šįmet beisbolės jauk
tas būsiąs smarkesnis net už 
•pernykštį. Kor.

Jono Butėno 
Išleistuvių Vakarienė

Laukiantis.

Jauni Vyrai Važiuos 
j BaJtiniorę Rugtynių—

Jaunų Vyrų Baškdball jauk
tas baigia derybas su Baltimo- 
rės Atletų Kiiubu, kad kovo 21 
ten persiimti su baltimoriečiais. 
Tikimasi bus susitaikyta ir a- 
pie 30 Jaunų Vyrų Lietuvių 
Kliubo narių, nežiūrint jškaščių, 
žada važiuoti Baltimore į pirmą 
istorišką susikirtimą dviejų 
gerų lietuviškų Basketball jauk 
tų. ‘

Iš Amsterdam, N. Y. irgi vie
tos lietuvių Baskeball jauktas 
atsišaukia, norėdamas pabandy
ti spėkas su Jaunais Vyrais. Jei 
sąlygos bus patogios, tai žada
ma ir ten nuvažiuoti.

Subatoje Jauni Vyrai vėl per
galę laimėjo ant Jersey City 
jaukto, vadinamo Columbia 
Big Five. Jauni Vyrai gavo 40 
punktų, priešai — 27.

; Kadangi Basketball sezonas

Ateinantį nedėldienį,
22 d., yra rengiama išleistuvių 
vakarienė dainininkui Jonui Bu
tėnui. Vakarienė įvyks Tony's 
Viešbūty, 145 Broadway, Bro
oklyn, N. Y. Pradžia 6 vai. Jo
nas Butėnas iškeliauja į Itali
ją lavintis toliau dainuoti. Iš
leistuvių vakarienėje dalyvaus 
daug įžymių dainininkų ir va-

Kovo

tikime, kad bus gražios publi
kos. Kor.

ivarsos buvo daug, tai žiūrėtojai 
nieko tokio nepasigedo.

Buvo susirinkę, sakoma, apie 
7,000 raudonosios valdžios pri
tarėjų į tą sa'lę, įskaitant ir mo
kyklos vaikus. Visi karštai pri
tarė kalbėtojams, kurie, kaip 
biblijos studentai, skelbė atėji
mą naujo pasaulio — tai yra 
pradžią revoliucijos Amerikoje, 
del kurios nematymo Trockis 
buvo išvarytas iš partijos.

ANT PARDAVIMO[vairūs Pardavimai 
Lietuvoje parsiduoda kolonija »u 

žeme, pirmos rūšies, virš 100 dešim
tini; su pramoninga vieta (plytnyčia) 

j prie pat gelžkelio stoties. Kaina 105 
prašome tuojaus atsišaukti p.^dolarius dešimtina. Tolesnei sužinoti: . žiu'j”ant‘ fnrnni; parsiduoda viskas 

si t> pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((4®

ATSIŠAUKITE

Bus šaunus Balius Nauji Kristaus Mokiniai

Bučernė, grosernė, gyvų vištų ninr- 
ketas, rūkykla; didelis bangelius. Ap
link tokių kumpaničnų Storų nėra. 
Priežastis pardavimo, savininkas išva- 

prusuiiiv luujauB uiBisaunu p. uoianus aesimuna. roicsnei sužinoti: . žiuojft ant fnrmil. parsiduoda viskas 
Leonas Brazulis, kuris gyveno Shurkus, 174 Wilkins St., Rochester, 
Pittsburgo, Pa. apylinkėje. Yra 
miręs jo brolis Stanislovas Bra
zulis ir palikęs turto (farmą). 
Jis pats arba kas apie jį žino, 
praneškite sekančiu adresu:

Schegaus and Gale, 
170 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

(38)

Yra labai svarbus reikalas ir 1

N. Y. (34

Lietuvių Moterų Globos Drg. 
.rengia puikų Ibalių ant gegužio 
6 dienos “Vienybės” svetainėje 
naudai Lietuvos našlaičių. Pra
šome visų gerų tėvynainių virš- 
minėtą dieną dalyvauti rengia
mame baliuje.

Korespondentas.

Jau Pavasaris Ateina

Presbiterionai ant Throop 
Ave., žydų supami, bijo netekti 
savo bažnyčios. Todėl susiorga
nizavo “komitetą septyniosde- 
šimties“, panašų į tą grupę, ku
rią Kristus išsiuntė tikėjimą 
skelbti, ir vaikštinėja po sta
bas, rankiodami parapijomis, ir 
kalbindami nepamirštį šventos 
vietos.

REIKALAUJAME OPERATORIŲ
Prityrusių ant flanelinių moteriškų 

marškinių. Taippat ir mokinių. Mo
kame laike mokinimosi, A. Baratz, 
395 Leonard St., Brooklyn, N. Y. 
(Greenpoint) Tel. Greenpoint 7413. (34

FARMA ANT PARDAVIMO 
MONTROSE, PA.

100 akrų žemės, 6 rūmų stuba, stu- 
boj vanduo, sod.as 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

Parsiduoda lama, susidedanti iš 48 
namas 5 kambarių ir 
padargų. Kaina $2,500 

Antanas Hoffmanas 
Av., Brooklyn, N. Y. 

(33

akrų žemės ir 
keletas ūkiškų 
įmokėti $800. 
857 Hopkinson

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKOS FOTOGRAFAS

Kardinolas Norėtų 
ne- Uždėti Cenzūrą 

matę jokio didesnio, ar įžymės- . 
karas bus vienas iš smagesnių-' mio lietuviško veikalo scenoje, 
jų. Kurie manote dalyvauti va
karienėje, galite užsisakyti 
“Vienybėje”, pas p. Morkų, p. 
Valcntį ir kitus.

Komisija.

Jau oras šiltokas, o mes, bro- 
oklyniečiai, “iškentėjome ’'

Vaidylos, arba aktoriai, 
salių negauna.

Gali būt.

Lietuvon Atostogų

Lietuvių Atletų 
Kliubo Veikimas

Antradieny, Kovo 17 d., laivu 
“Lituania” Baltic American Li
nijos antra klesa išvažiuoja ke
liems mėnesiams vakacijų Ka
zys Paulonis, tėvas Dr. Pau- 
lonio.

“Vienybės” Agentūra.

Kardinolas Hayes, apdalinęs 
sako, komuniją 500 Katalikų Kliuob 

nariams, jų vakarienėje pareiš
kė, kad New Yorko teatrai ir 
knygos, kurios yra nemorališ- 
kos, turėtų būti sudrausta. Jis 
sako ragins katalikus 
kotuoti 

' tyti tų

ragins katalikus boi- 
tuos teatrus ir neskai- 
knygų.

Vyrai” Nenori“Jauni
Perdaug Jaunų

FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
Važiuoja Lietuvon

Buvęs Philadelphijos Fotografas tre
čiu kartu važiuoja Lietuvon 1922 me
tais del 9 šimtų Amerikos Lietuvių 
sąžiningai patarnavau nufotografuoda
mas jųjų gimines Lietuvoj: Suvalkų 
ir Kauno rėdyboj. Daug kas siuntė 
pinigų nusitraukti paveikslus, bet jų 
nesulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad 
Lietuvoj nufotografuočiau jūsų tėvu
kus, brolius, seseles, triobas su gy
vuliais, ar mylimą vietą, tai rašyk 
tuojans pilną adresą jūsų giminiu 
Lietuvoj ir savo adresą, nes Ameri
kon sugryžęs rudenyje 1925 m. pri
siusiu prabas. Pamatę sampalus, duo
site užsakymą. Pinigų ant rankos 
nereikalauju. Nereikalausiu pinigų ir 
Lietuvoj nuo jūsų 
siu visos 
polius.

V. J.
70 N.

Parsiduoda grosernė, 68 So. 2nd St. 
Lysas yra ant trijų metų, gali arba 
eiti 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 
aiskrymo ir kendės Storas. Pardavimo 
priežastis: vienas negaliu apsidirbti. 
Todėl greitai ir pigiai noriu parduo
ti. Atsišaukite: 78 Grand St./ Brook
lyn, N. Y. (33

giminių. Aplanky-
Lictuvos tolimesnius kam-

STANKUS, Fotografas 
7th St., Easton, Pa.

(36

Parsiduoda kendžių, cigarų Storas 
Geroj vietoj prie Public School. Lysas 
ant 3 metų. Biznis eina gerai. Prie
žastis pardavimo, 
Prie Storo 
kambariai, 
kaip Store
tros šviesa. J. Balkūnas, 598 Driggs 
Av., Brooklyn, N. Y.

yra du 
Viskas 
tai ir

pensu n k u 
gyvenimui 

gražiai sutaisyta, 
kambariuose elck-

vienam

Paskutinis šio sezono didelis 
balius, regis, bus rengtas Lie-’ 
tuvių Atletų Kliubo, kuris ge
gužio 2-rai yra paėmęs Arcadia 
salę tam tikslui.

O 24-tą gegužio bus kitas. Revoliucija su Lazdomis 
Kliubo parengimas, būtent pir- ‘ 
mas piknikas Cypress Hills par
ke. Tam pačiam parke kitas pik 
nikas blis rugpjūčio 30 d.

Kadangi šįmet sukanka taip 
sakant sidabrinės sukaktuvės 
nuo Kliubo įsikūrimo, tai yra

eina prie užbaigos, tai Jauni Vy rengiama Coney Islande graži 
rai dabar organizuoja ir gaivi- vakarienė Shelburne Motely. Pa 
na beisbolininkų ratelį, kuris kvietimai jau siuntinėjami. Va-

Kadangi New Yorko policija 
atėmė iš trijų proletariato “ak
torių” šautuvus, įsu kuriais jie 
darė repeticijas del atvaizdavi-j 
mo kaip vyko Paryžiaus komu
nos steigimas, tai tas perstaty
mas Madison Square Garden sa
lėje turėjo eiti su pagelba šluot
kočių. Bet, kadangi raudonos

Skaityk Katalogą, Kairėj Pusėj
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<
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APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas

knip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojišką gyve
nimą su dabarrtiniu mūsų ____$1.25

KUDIRKOS RASTAI, šeši'tomai, 
kurio po kelių metų bus verti dau
ginu negu______________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdo 

• 35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ 75c

Vienybes 
Knygyne

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

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 8470 ir 2054

KNAPP MANSION, Inc
(I. Nussdorf, Savininkas)

Vistnvėms, Vakarienėms 
Bankiotams ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Rosa St. Brooklyn, N. Y.

Bronkse yra kliubas vardu 
“Linksmų Jaunų Vyrų”. Į jį 
gali prigulėti tik tokie jauni- 

I kaičiai, kurie pasiekė 90 metus 
amžiaus. Bet dabar, 35 balsais 
prieš 30 tapo nutarta, kad būtų 
priimama dar “rimtesni -’ nariai, 

į būtent, tik 95 metų amžiaus. 
I Esą, 90 metų amžiaus kandida
tai, kai kada, dar perdaug 
vumo ir smarkumo parodo, 
vo triukšmavimu neduoda 
tiems “linksmiems jauniems 
rams” ramiai kliubo kamba
riuose pasilsėti.

Paieškau Juzofos čeikauskaitės, pir
mas vyras buvo Antanas Sreųgauskas, 
jam mirus dar su antru vedus Juozu 
Liaučiavičiuni, kuri paeina parapijos 
Tveriu, kaimo Pupžebių, Kretingos 
apskr. Pirmiaus gyveno Elizabeth, N. 
j. 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

Žydų Laivas į Sioną

gy- 
Sa- 
ki- 
vy-

Pirmutinis laivas su Siono vė
liava išplaukė ana dieną iš New 
Yorko j Palestiną, arba naująjį 
žydų Sioną. Laivas buvo at
pirktas iš Amerikos valdžios ir 
plaukios reguliariškai tarp New 
Yorko ir Palestinos. Apie 15,- 
000 žydų net su ašaromis žiū
rėjo kaip jų tautinė vėliava ple
vėsavo ant laivo. Buvo didelis 
sujudimas.

Apsilankė Svečiai

Antradieny, Kovo 16 d. “Vie
nybės” įstaigoje atsilankė nau- 
jasai “Vienybės*’ Bendrovės 
direktorius pil. Wm. Shedlow, 
pil. Stanislovas Lukošius ir pil. 
Daniel Gale. Visį pasidžiaugė 
gražiai įrengta mūsų įstaiga.

Pasiramlavoja 5 arba 6 kambariai,, 
visi dideli ir šviesūs. Yra elektros 
šviesa, maudyiiės ir šiltas vanduo. 
Remia pigi. Vienas blokas nuo Wilson 
A v. karų. A. Shukis, 251 Cooper St. 
Brooklyn, N. Y. (Ridgewood), N. Y.. 
Tel. Jefferson 3617. / VĄJ.,' (3n 

■ ................... ......... —

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.
_ Brooklyn, N/ Y? p 

patyrimu ■ ir pasekmėmis gydo 
vyrus, moteris ir vaikus.

Su 
ligotus 
Pataiso netikusią formą nosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Mcdikališkas ir E- 
lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
te dykai.

g LIETUVIŠKA AKUBERKA

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
i ar y m kokiame biznyje, čia ir turi

nio labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la- 

1 vinimuisi. Kaina____________ 50c
Aritmetikos Uždavinynas. čia tel

pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin- 

Į tas Lietuvoje _______________ 75c
[ Mokinkimės Rašyti. Labai geras 

Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 

.■ pora formų laiškų.______ _ 30c
i Žodynėlis Kišeninis. Angliškai lie

tuviškas ir Hotuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėlinis 

' $1.00
• • • ■uit;; •

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

t’ , . Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.’’Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina _______________ 75c

Rugiagėlės, Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!’’ Kaina ______________  60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

193 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y

Didyjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

Prezidentas Coolidge 
Areštavo Rabiną

Liepimu prez. Coolidge agen
tai Department of Justice atvy
ko iš Washingtono į New Yor- 
ką ir suėmė žydų rabiną E. B. 
Browne, 72 metų senį, gyvenan
tį 1488 Washington Ave., 
Bronxe. Jisai tapo areštuotas už 
erzinimą Prez. Coolidge laiškais, 
kurių daugybę prirašęs Wash- 
ingtonan pačiam p. Coolidge, jo 
žmonai ir jų privačiam patarė
jui, reikalaudamas atlyginti 
$12,000, kuriuos šis rabinas sa
kosi išaikvojęs Prez. Coolidge 
rinkimų kampanijai, šie pinigai 
prezidento kampanijai buvę skir 
ti iš organizacijos — Amerikos 
žydų Septyniodešimts Seniū
nų.

Areštuotasis rabinas sakosi 
nepasiduosiąs ir skųsiąs teis
mui, kur bus rimtas klausimas, 
ar galima reikalauti atgal pini
gai, kuriuos kas valdininkų rin
kimų kampanijai aukoja.

Marijona Tamklenė 
f^prie palagų ant pnreikalavimofn 
J0tdi«ną ar naktį, taipgi ir nedėl-^ 
^dieniais. Darbą atlieka atsakam $ 
^čiai už prieinamą kainą *A* 
& 30 STAGG STREET
S Brooklyn, N. Y.
££ Tel. Stagg 6731 1

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

gy- 
D r.
y ra 
no-

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

adresu:šiuo

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

— Petrai, kur taip skubi
niesi?-

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

10 Wall St., New York.
Teh Hanover 6560

ČOE3O

O

o

o

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus $ lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu - naujus. Šiais rei
kalais krejpkitės pas;.
WILLIAM0 KAPTURAU8K0 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

OESOj 301=30=3OE3O:

Skaniai ir Sveikai galite Pavalgyti tik

NAUJAME RESTORANE

OE3C

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

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

UE3OI OE3O 3OE3O 3OE3OZ

o

a 

OE3O?

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savuinkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IK

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainf susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatlšku Būdu. Vaistii negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler’is; 
M. D., sako, kad tas yra geriausia 
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O 
Reid, M.D., sako: “Viena diena 
daugiau kūdikių išžudoma vaistais
gu kad senajam Betliejį aukoms krito 
nuo Herodo žudynės.’’

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ir ateik į

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

5 Bleecker Street 
Kamp. Bushwick Av. netoli Greeno Av.

Brooklyn, N. Y. 
Patarimai Voltui

Ofiso vai.: Utarninkais. Ketvcrgais 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tol. Foxcroft 9468

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

Vyrams, Moterims ir Valkams
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai

Brooklyn, N Y.

H»c
SpMI'kV 
archyvo 

Saugykla

“Vienbyės” 
Vienas Šeras 

10 dolarių,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

6
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