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PROTESTO NOTA ROMOS PAPAI
Rinkimuose į Rygos Miesto Tarybą Perėjo Vie

nas Lietuvis.

PREZIDENTAS COOLIDGE NUSILEIDO 
SENATUI PROKURORO KLAUSIME.

KAUNAS. — “Lietuva” praneša, kad Lietuvos val
džia tikrai ruošianti protesto notą popiežiui prieš sąly
gas konkordato tarp Vatikano ir Lenkijos.

RYGA. — Rinkimuose j Rygos miesto valdybą pa
teko ir vienas lietuvis. Išrinkta vienas lenkas, 15 vokie-

WASHINGTON. — Prezidentas Coolidge nusileido 
senatui ir po atmetimo Warren’o pasiūlė prokuroru 
Sargent’ą, kuris atsižymi tuom, kad turi šešias pėdas ir 
4 colius augščio ir sveria 250 svarų. Jis paeina iš tos 
pačios valstijos ką prezidentas ir yra buvęs prokuroru 
Vermonto valstijai. Senatas vienbalsiai sutiko ji pa
tvirtinti.

Diktatūros Mylėtojas 
Paragauna Jos Vaisių

~-nr--r- 5,., ■ -.—fe,

Leviathano Kasininkas
Sakoma Šmugleris

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Fairmont, W. Va. Neuni-| Tunis. Bevežant Afrikoje 

jineje Bethlehem kasykloje septynis ir pusę tono smar- 
čia įvyko gazo plyšimas, ku- Į kaus dinamito, užsidegė 
ris, spėjama, užmušęs 33 nuo karščio trokas ir para- 
darbininkus. Plyšimas bu- kas plyšo. Apie 120 žmonių 
vęs toks smarkus, kad 20 sužeista, bet užmuštų nėra, 
mylių apylinkėje sudrebino nes laiku žmonėms namuose 
namus. t pakeliu buvo duota žinia iš-pakeliu buvo duota žinia iš

bėgti iš namų. Namai gi su- 
Po kelių griauti liko.

savaičių politikavimo, re- i 
publikonai legislatūroje nu

Rageliai, Rokiškio v. ("Vie- valsč. gyventojai.
ny'bės” kor.) — šioje parapijo-l Zapyškiečiaj )jau ne kartą 
je klebonas Stakelė per kiek vie- kreipėsi j vietos savivaldybę, 
ną pamokslą daug niekų prltau- ‘ prašydami tarpininkauti Sveika 
zija. Per pamokslą niekados ne tos Departamente, kad pastara- 
užsimena apie Dievą, bet visa- sis iš centro parūpintų Zapyš- 
dos teisia kitus, ir taip juokus kiui gydytoją. Zmnsks. 
krečia. Sausio pradžioje jis pa
sakė, kad nebekalendravos nė 
vienas kunigas, bet žmonės savo 
klebonams turės kalendrą patys 
atnešti; o kurie nenorės duoti, 
tai bus iš jų su policija išieš
koma. Sausio 18 d. skaitė per 
pamokslą laikraštį “Vienybę” 
(Kauno) ir labai apsidžiaugė 
radęs žinutę kaip vieną kvailį 
nuteisė 4 metams į kalėjimą ir 
tą, kad jis prišlapino bažnyčio
je į švęstą vandenį. Prie tos 
žinutės pridūrė, jeigu jis per

Washington, Prancūzams iniisias pamatysiąs žmogų stovin 
____-_____ tį, tai paduosiąs teisman. Ar ne-

Albany. N. Y. Gelžkeliai 
sileido demokratų guberną- kurie sueina į New Yorko 
toriui Smithui ir sutinka ta- miestą, turės iki 1929 metų 
ksas numažinti piliečiams, pakeisti garinius lokomoty- 
kaip Smithas reikalavo. vus elektrikiniais, kad dau- 

—o— giau mudu į miestą nepri-
/Washington. Amerika bu- leistų, 

vo pašaukta padalinti Tac-I 
na-Arica sritį tarp Chili ir 
Peru respublikų. Amerika nenorint mažinti sausžemioi . , . . , ,
nutarė laikyti ten plebisci- kariuomenę prez. Coolidge ife^iaa^ pasa Ųd 
tą. Tas nepatinka peruvie- sutiko šaukti konferenciją, 
čiams ir dabar šie graso su 
naikinti Amerikos ambasa 
doriaus namus.

o

tik tolimesniam nusiginkla
vimui ant jūrų.

parapijonus vestų prie apšvie- 
1 tos, nes tamsūs žmonės tokius 
nešvarius darbus ir padaro.

Seminaristas

Įsimaišo ten čekoslovakų pirkliai 
kurie pamatę bulių, tuojau nu
perka už didelius pinigus ir nu
gabena į Čekoslovakiją, veislei. 
Tokiu būdu per neišmanymą ii* 
savininkas daug nustojo, o ir iš 
šalies ištraukė veislinį gyvulį.

P. R. •

London. Didelio juoko čia su
kėlė įvykis su komunistu Po- 
Mit, buvusiu nesenai Rusijoj ir 
organizatorių komunistų An
glijoj. Jis buvo pakviestas kal
bėti į tūlą koloniją, bet vienoj 
stoty atėjo aštuoni anglų fašis
tai, suėmė jį, nuvedė j tolimą 
hotelį, davė valgyti ir gerti, ir 
laikė iki jau buvo pervėki į pra
kalbas važiuoti. Komunistai sa
ko, kad stoties tarnai matė kaip 
fašistai komunistą vogė, bet 
nieko nedarė. Tarnai aiškinasi, 
kad jie manė, būk Pollit yra pa
mišėlis, kuris vežamas į pami
šėlių prieglaudą. Komunistai rei 
kalauja, kad valdžia surastų kai 
tininkus-juokdarius. Kiti par
liament nariai vienok tik juo
kus daro ir sako jeigu diktatūra 
taip saldi komunistams, tai ko
dėl jie protestuoja kuomet gau
na jos paragauti.

New York. Atvykus laivui Le
viathan j New Yorką, policija 
areštavo kasininką Victor De 
Caro, 'kaltindama jį kaipo dei
mantų šmuglerį. Jis, sakoma, 
bandęs šiuo kartu įšmugeh’uoti Į p’.-anciia 
deimantų vertės $40,000. Kasi- ’ . ’»
ninkas teisinasi, sakydamas, kad į 
deimantai esą yra tie, kuriuos 
neva pametusi žmona, Mrs. 
Smith. Bet niekas jo pasakai 
netiki.

Berlin. Rimti karo moks
lo žinovai Vokietijoje išlei
do knyga, kurioje sako, kad 
vokiečiai padarė didelę klai
da pradžioje karo, puldami 
pirma Rusiją ir ją sumuoda
mi, o paskui sunaikindami

Bevažiuojant į Ca- 
tai išdaužė langą 
kuriame važiavo 
užsienio reikalu

Paris. 
Jais kas 
vagono, 
Anglijos
ministeris Chamberlain’as.

Dancig. Miestas Dancigo 
gauna paskola Anglijoje ant 

1 ~ nimsimčiu.

IŠ RANKŲ PASPRUKO
Zapyškis. Kauno apskr. Pa

bėgęs Sausio 28 d. iš šakių ka
lėjimo kalinys Pranas Kudirka 
vis dar stropiai policijos seka
mas. Visur, kur tik buvo many
ta, kad Kudirka galįs atsilan
kyti — pastatyta sargyba. Ir 
štai vasario mėn. d. įvyko ga
na įdomus nuotikis. Du policis- 
tai iš šakių apskr. buvo pasiu
sti į Kuro kaimą pas Ripins- 
kius laukti ateinančio Kudirkos. 
Mat. Ripinskiai buvo įtariami 
bendradarbiavę su vagiliais ir 
plėšikais; darant kratas jų na
muose buvo atrasta nemaža vog 
tų daiktų, ir jiedu — vyras su 
žmona — yra del to suimti. Ka 
jau buvo sakyta policistaį naktį 
iš vakario mėn. 2 į 3 d. nakvojo 
Ripinskių namuose. Kalinys Ku
dirka ištikrųjų tą naktį į Ripin- 
skius atėjo, tiktai įėjo ne į gy
venamąjį butą, bet į tvartą, kur 
ir apsinakvojo. Vasario 3 d., iš
aušus policistai išėjo į kaimy
nus pusryčių. Ripinskių mer-

Švedijos Darbdaviai . Neapsimoka Būti 
Paskelbė Lokautą Milionieriaus Sūnum

Duonos Nėra 
Lenino Mieste

Ryga. Gauti iš Leningrado 
laikraščiai aprašo atsiradimą 
"duonos eilių”, kurios laukia 
ties duonkepyklomis duonos. 
Žmonės pradėję bijoti, kad vėl 
būsiąs toks badas kaip pradžio
je bolševikų užviešpatavimo. 
Todėl milicijai buvo įsakyta 
Skirstyti ir vaikyti eilėse sto
vinčius žmones ir dėlto buvo į- 
vykę susikirtimų ir kraujo pra
liejimo. Valdžia pasistengė at
vežti duonos ir miltų iš kitur ir 

, padalino po duonkepyklas. Da
bar duonos klausimas aptilo lai
kinai ir valdžia išleido praneši
mą, kad jokio pavojaus nebėra.

Užfundijo Ne Tuos Pietus

Clcveland, Oho. Jonas Meška 
čia gavo ne tokius pietus, kurių 
laukė. Trys vyrai užkalbino jį 
ir užkvietė eiti pietų. Bet bei
nant, vyrai šoko ant jo ir 
ėmė $14 iš kišenių. Policijai 
vyko užpuolikus pagauti.

at-
pa-

Baltimore, Md. Policija areš
tavo tris vyrus, kurie kraustė iš 
troko 1,000 skrynių gero ataus. 
Publika aplinkui stovėdama, da- 
žinojus dalyką, tik apsilaižė.

Amerikos Gazolinas 
Nuodija Europą

vie
ką d

gaminamas gazoli- 
■‘explosive benzine”, 
motoruose ir auto- 

yra pavojus žmonių

kadangi atakuoja 
Tie padariniai netik

Zurich. Medicinos prof, 
tos universitete pareiškė, 
amerikonų 
nas, vardu 
vartojamas 
mobiliuose,
sveikatai. Esą, jame yra švino 
substancijų, kurios nuodingos 
sveikatai, 
nervus.
per nosis įeina, bet ir per odą. 
Europoje tokio gazolino niekas 
negamina. Jis importuojamas iš 
Amerikos ir vartojamas kaipo 
pigesnis. Tokiu būdu, profeso
rius sako amerikonai nuodija 
Europos mietstus.

Nenorėjo Tiek Daug 
Dievui Duoti

Chicago. Po ilgo tyrinėjimo, 
tūlas 

pasimirusio

Stokgolm. Apie 130,000 tapo 
išmesti iš darbo dėlto, kad uni- galų gale, tapo suimta 
jų viršininkai atsisakė priimti Sheperd, gloi>ėj«s 
valdiškos komisijos planą susi- jauno milionieriaus McClintock, 
taikymo. Dartxiaviai sutiko su j JĮ išdavė tūlas daktaras Fai- 

man. kuris įkaitino jį pirkime 
tifo bakterijų, kuriomis apipe
nėjo jaunuolį milionierių. idant 
pasiimti jo turtą. Fa i manas dėl
to Sheperdą išdavė, kad tas ne
norėjęs jam duoti $250,000 už 
tylėjimą. Jam siūlė tik $100,- 
OOO. Dabar bus iškasama ir ty
rinėjama kūnas motinos jau
nuolio, kuri staiga pasimirė. 
Taipgi bus iškasta kūnas teisėjo 
Olsen, kurio pastangomis visa 
šita byla buvo iškelta ir kuris 
mirė prie 
sakoma, 
actu. 
, Iš tiesų 
džiai.

valdžia, kuris yra socialdemo
kratų rankose, bet unijų virši
ninkai kitaip mano. Darbdaviam 
nieko kito neliko, kaip 
lokautas.

Vokiete Susilaukė 
Jau 27-tą Kūdikį

skelbti

Desau. Vietos darbininko žmo 
na Frau Becker pagimdė jau 
27-tą kūdikį. Vienok gyvų da
bar tėra vienuolika. Ji turi 47 
metus, o jos vyras 48.

Buvęs Bavarijos Princas 
Dabar Liko Elgeta

Middletown. Conn. Vienas pa-Įsirėdė, 
rapijonas čionai per klaidą vie-, princas, 
toje cento į kolektoriaus dėžutę 
įmetė penkinę auksu, kurią ne
šiodavęs kišeniuje. Patyręs klai
dą, jis tuoj metėsi prie kokelto- 
riaus reikalaudamas pinigų at
gal. Kunigas sutiko atgal ati
duoti, o parapijenas davė kolek
toriui kvoterį už "teisingumą”.

Chicago. Tamas Kondičius, 
28 metų, pareiškė 25 metų Ma
rei Fliore, kad jo širdis nujau
siantis ji esanti "pavojinga” mo 
teris. Todėl jis ateity nieko 
bendro su ja neturės. Tamošiaus 
nujautimas išsipildė, nes Mariu
tė įsodino jam kulką iš revol
verio į petį po tų žodžių.

Camden. N. J. Už nušovimą 
vyro, kuris su ja žiauriai elgėsi 
ir ją mušė, viena moteris čia 

įgavo tik metą kalėjimo.

abejotinų aplinkybių, 
nunuodytas prūsišku

pinigai galvažu-

Budapeštas. Vengrijos polici
ja suėmė bemiegantį parke ant 
suolo driskių, kuris, vėliau pa- 

esąs buvęs Bavarijos 
Jis ieškojęs turtingos

merginos, kuri sutiktų tekėti už 
jo ir tapti princese, bet 
neradęs, visai nudrisko.

Nevalia Siųsti 
Aukso Paštu

tokios

Washington. Pašto valdyba 
paskelbė, kad nuo šiol Ameri
kos paštas nepriims siuntimą 
aukso paštu. Bus priimama tik 
iki $50 vertės paketai, o augš- 
tesnės vertės turės būti siun
čiami freitu.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

AĖRŲ! 
VIENAS SERAS 

DESTMS 
DOLARIŲ.

UnijosFašistų
Baigė Streiką

baigė 
dirba.

Jurbarkas. ("Vienybės” ko- 
resp.) — Paskutiniu laiku Jur
barko apylinkėje labai prakti
kuojama ir įėjo į madą spiritas 
-brantas, kuris transportuoja
mas yra iš Vokietijos. Mat jis 
labai pigus ir dėlei to turėjo__  —T- —___ T
gerą pasisekimą žmonių tarpe. gujtė (aftie 13 metj. nuėjusi į* 
Bet vienok šis,, mažai pažįsta
mas svečias padarė daug blogo. 
Mirė iš jo priežasties keletas 
žmonių. Todėl niekuomet nerei
kia susidraugauti su nepažįsta
mais, 
m ingi.

GERIA IR TRIUKŠMĄ VOJA
Vievis. Vasario 11 d. buvo tur 

gus. Atvažiavo į miestelį ’ki- 
ninkas Paškevičius ir jo sūnus 
abudu su savo žmonom. Suėjo 
savo uošvį, ir visi nutraukė į 
smuklę "pasišnekučiuoti kaip sa 
nai matęsi.’’ Netrukus išsiver
čia visj kamuoliu iš smuklės 
jau nusigėrę, bardamiesi ir čia 
gatvėj susipeša. Pasisuko poli- 
cistas ir tuoj peštukus į nuova
dą. bet kur tau jie eis. Nepasi
duoda. Atėjo antras policistas,; 
ir abudu peštukus gabena nuo- 
vadon prievarta. Bet pakeliui su 
sipešusiųjų draugai ir kaimynai 
"susiorganizavo’’ ir apie 30 žmo 
nių pulė plytgalinais ir akme
nimis mušti policistus. Žinoma, 
tie turėjo sprukti šalin palikę 
peštukus. Jau tik žmonių žvė
riškumas! St.

ANKSTYBAS PAVASARIS 
Garliava. Vasario mėnesio pir 

momis dienomis, gerokai orui 
- - atšilus ir nuolatos pagyjant, dar

tvartą, rado Kudirką begulintį; ždiuose pradėjo gėlės sprogti 
jam ant kojų dar tebebuvo gele
žiniai pančiai. Kudirka skundė
si esąs labai nuvargęs ir kele- 

. tą dienų nevalgęs, todėl jo pra- 
is, nes dažnai esti jie kenks- j 8Oma Ripinskaitė ji bent kiek 

pavalgydino. Kudirka su savim 
turėjo kirvį ir iš Ripinskių na
mo pasiėmė antrą, sakydamas, 
kad eisiąs prie siaurojo geležin
kelio ir ant bėgių nuimsiąs pan- įam suinteresuotų asme-

ir žaliuoti. Vasario mėn. 11 die
ną vidurdienį vakaruose buvo 
girdėti nemažas griausmas.

Š. Jokubauskas

Imsrv

DVI MOKYKLOS
Augštadvaris, Trakų apskr. - 

Pats miestelis labai apleistas 
ir sulenkintas. Prieš kokią dvi
dešimtį metų jis buvo grynai 
lietuviškas. Dabar čia įsteigta 
progimnazija su dvejų metų mo 
ikytojų kursais ir mergaičių ū- 
kio mokykla. Mokyklos, kaip 
viena, taip ir antra dirba išsi
juosusius. Be tiesioginio darbo 
vasario 1 d. ūkio mokykla buvo 
surengusi viešą vakarą.

Statė "Sniego Karalaitę” (ke 
tūrių veiksmų dramą), vieną 
gyvąjį paveikslą: "Pabudęs vai- 
dyla” ir dialogą "Proza ir Po
ezija;” be to deklamuota eilių 
ir padainuota įvairių dainelių.

St. K-nas

SMUKLES PAKEIS KLUBAIS 
Pilviškiai. — Nuo naujų me

tų beliko vos viena smuklė. 
Dabar žmonės prikalbinėjami

čius, vėliau eisiąs pas žmoną 
i Novos kaimą, paimsiąs drabu
žius ir persikelsiąs per Nemuną 
Kauno pusėn. Nuo Ripinskių tro 
bų visai netoli miškas, tad Ku
dirka ramiai sau į jį ir nužygia
vo. Grįždami po pusryčių policis 
tai pamatė atstum apie 200 me-

nu duoti savo parašą, nors ir 
už buteliuką, kad butų įsteig
tas kliubas. Girdėt jau net trys 
klubai atsidarysią. Laukelis

DAUGUMĄ SUDARO 
ŠVOGERIAI 

Mikališkis, Mariampolės ap.
trų kaž kokią žmogystą, apsisu- — Mikališkio valsčiaus valdyba 

anklode ir einančią 8U8ideda iš giminių: viršaitis su 
----- ..j miško li’ik. | jž(,jnjn^u vra Jvogeriai. Tokią 

....................... valdybos sudėtį savivaldybių į- 
statymas draudžia, ir dėlto Ūki
ninkų Sąjungos atstovai per vai

pusią su ;
skersai vieškelio i
Jiems nė į galvą neatėjo, kad 
tai galėtų būti kalinys KudirkaJ 
nes nežinomasis ėjo iš Ripins-1 
kių namų, o jie gi ten tik nese- jyi>Os rinkimus protestavo. Ją 
nai buvo buvę. Sužinoję iš Ri- protestas tačiau nieko negelbė- 
pinskaitės. kad tai is tiesų kali- j0 Ta(]a įju. S-gos atstovai pa-pinskaitės. kad tai iš tiesų kali-
nio būta, puolėsi į visas puses (,avg parei8kimą apskrities virši

Roma. Fašistų unijos 
mašinistų streiką ir jau 
Grįžo ir dalis socialistinių uni
jų, bet vadai nori, idant darbi
ninkai streikuotų toliau ir iš
šaukė daugiau unijų į streiką. 
Fašistai todėl grasino "savaip” 
pasidarbuoti, jei 
negrįžš prie darbo,
nusileido darbininkų 
m am s ir sutiko algas

jo ieškoti, davė žinią ir Zapyš
kio policijai. Vi
lias dienas, bet Kudirkos jau ne 
rado.

darbininkai 
Darbdaviai 

re i k ai a v i- 
pakelti.

New Haven, Conn.
versiteto profesorius Petrumke- 
vičius išvažiavo į Porto Rico 
salas studijuoti gyvenimą te
nykščių vorų.

Yale uni-

Paris. Kunigai Elzaso pikie- 
uoja mokyklas ir atkalbinėja 

vaikus neiti, nes iš ten Herriot o 
valdžia išmetė "mūkas”. Todėl 
vyko keletas susikirtimų tarpe 

vaikų, tėvų ir kunigų.

RE IK A LI NG AS G Y D YTO J A S 
. Zapyškis. Kauno apskr. — Za 
pyškis jau nuo pernai rudenio, 
išvykus į Kauną d-rui p. Guda
vičiui. neturi gydytojo, todėl 
/Tepajėgia ligomis nusikratyti. 
Suserga žmogus, tai ir nežino 
j ką kreiptis. Turtingesni žmo
nės dar šiaip ne taip randa sau 
rodą; jie ir iš Kauno gydyto
ją parsikviečia, o vargingesniem 
tikra bėda. Ar gali už atvyki
mą iš Kauno gydytojui mokėti 
150—300 litų? Tačiau ir mažiau 
pasiturintieji ligoniai vis dėlto 
stengiasi kviestis iš Kauno gy
dytojus, atiduodami tam reika
lui paskutinius skatikus arba 
paskutinį turtą.

Zapyškyje gydytojas neblo- skaičius tokį pripažinimą klebo- 
giausiai galėtų gyventi, nes vie 
toje, kaipo valsčiaus centre, 
yra šiokių tokių įstaigų, yra 
vaistinė, paštas, c be to, gydy
tojo pagalbos reikalautų net gre tinęs veislės, ir tuojau nugabe- 
timųjų Kazlų Rūdos, Lekėčių, o. no ne į Biržų skerdyklą, bet į 
gal ir užnemunės Raudondvario Latviją. Kaip tik tuo tarpu pa-

ninkui, kuris nuovados viršinin-
isi ieškojo ke-ij^j paVedęs dalyką Ištirti vie-

Zmnsks

VEEISLINIAI GYVU
LIAI

Pabiržė. — Š. m. Biržų ūkio 
parodon buvo atvesta Pabiržės 
klebono kun. Andrašuno visa 
partija holandų veislės raguočių 
kurių tarpe buvo tikras holandų 
gražus 1 metų bulius. Bet ne
laimei (gal nepažino) mūsų ū- 
kio par. komisija, kuri susidėjo 
daugiausia iš agronomų, minėtų 
raguočių nepripažino holandų 
veislės raguočiais, bet vietinės 

j veislės, tik margų gyvulių. Per-

MUSU

nas, patikėjęs komisijai, minėtą 
bulių parduoda Biržų žydams 
mėsai už 500 litų. Ret Šieji pa
žino. kad tai holandų. ne vie-

toje. Ūkininkų atstovai nutarė 
nenusileisti, jei reiks, siekti ir 
savivaldybių departamento.

Kapsi jokas.

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS
PROFESIONALAMS
REŽISIERIAMS
VAIDINTOJAMS!

Brangi ir Neįvertinama kny
ga, pirmą syk lietuvių kalbo
je leidžiama pirmas didelis ir 
pilnas vadovėlis kaip statyti 
teatrus ir vaidinti veikalus 
scenoje. Su paveikslais.

Kaina su prisiuntimu —• 75c. 
“VIENYBĖ”

193 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)'
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Į PERŽVALGA Į Neužmirškime Vilniaus
Rašo Tadas Šulcas

Jiems žaislas. I įvyksta, kad žmonės ne ten sa-
Tarp kitų svarbių kalbų ir - • •

darbų, senatoriai ir kongresmo- 
nai randa laiko gnybtelti ir tai 
liepai, ant kurios visos ožkos 
lipa, būtent, ateiviui, apie ku
rio gerovę paskutiniu laiku A- 
merikoje mažai kas rūpinasi. 
Puola ant jo amerikonintojai, 
norėdami kad jis žinotų, kad 
Jurgis Washingtonas buvo. Puo
la ant jo bosai, neduodami dar
bo, ar kapodami algas. Dabar 
bando pulti jr valdininkai, norė
dami priperėti dar daugiau val
dininkų, kurie algas imdami ga
lėtų “registruoti” ir tvarkyti 
ateivius.

Registracijos bilius greičiau
sia pereis per senatą, nes di
džiuma amerikonų nepaiso, kad 

__ a................................................... tuomi dedama žingsnis prie su- 
Vilniaus lietuvius lenkinimui... Bažnyčia praeity lenkams [varžymo asmens laisvės,apie ku 
buvo galingiausiu įrankiu Lietuvą lenkinti. Konkordatas 
tą įrankį lenkams gražina... Lietuviams katalikams Vil
nijoj ateina juodos dienos..... Nėra ko ir kalbėti, Vati
kano pasielgimas yra sunkus smūgis netik Vilnijos, bet 
ir visos Lietuvos katalikams. Jis sudaro nemažą pavojų 
net katalikybei. Ne vienas katalikas susimąstys ir susi
rūpins. Ne vienas iškels sau klausimą: ‘jeigu Vatika
nas šitaip elgiasi, tai kur gi rasti toji teisybė? Kas gi 
reikia manyti ir apie mūsų Vatikano skelbiamąjį mok
slą?’”

Purickis toliaus bando įsikalbėti, kad nereikia Vati
kaną skaityti tuo pačiu asmeniu su popiežių. Esą Vati
kanas tai kurija (kardinolų taryba), o popiežius tai at
skiras asmuo. Esą nereikia maišyti Vatikano tikybinių

Redakcijos Straipsniai Į;
KUNIGAS APIE POPIEŽIAUS KONKORDATĄ

Purickis “Lietuvoje” rašo apie atidavimų Vilniaus 
vyskupijų lenkų valdžiai:

“Vatikanas pozitingai (nusistačiusiai) sankcionavo 
(pašventino-patvirtino) Želigovskio smurtą ir išdavė

dar aš- 
visų at- 
Šios Ša
tų išta

Šitoks pasiteisinimas yra jėzuitiškas. Jeigu Vatika
no kardinolai ir popiežius remiasi Kristaus muksiu ir 
stengiasi gyventi sulyg Amžinosios Teisybės, tai kaip 
jie galėjo taip nuskriausti Lietuvos katalikus, vienus iš 
ištikimiausių savo tarnų?

Visas šitas dalykas tik parodo, kad Lietuvos dva- 
siškija turėtų pamesti savo fliortavimą su Roma ir Va
tikanu. Reikia sekti savo trispalve vėliava,o ne Romos 
veidmainingas audeklas.

rią anglo-saksai daug kalba. 
Gali būti pereis bilius 
tresnis: deportavimas 
eivių, kurie prasižengs 
lies įstatymams. Tarp
tymų yra ir tokių, kurie drau
džia streikuoti, arba tverti dar
bininkų draugijas (sindikalizmo 
įstatymai).

Vienintelis išėjimas iš tų l>ė- 
dų ateiviui lieka: tapk piliečiu. 
Ir mes nuo širdies to linkime 
kiekvienam lietuviui. Tada nerei 
kės bijoti registracijų ir depor
tacijų. Tapti gi piliečiu nėra 
taip sunku, tik reikia prisimyg- 

i pramokti angliškai. Mokėji
mas anglu kalbos ir išeis į svei
katą.

—o—

MŪNšAINĖ KAIPO PAVOJUS KULTŪRA!
Nekalbant apie lietuvių sveikatą, apie šeimynų su

irimą ir vaikučių ateities naikinimą, arba kitus munšai- 
įnės gėrimo vaisius, yra dar kitas pavojus, kuris tiek pat 
-rimtas, kaip ir augščiau minėtieji. Tai yra pavojus mū 
sų kultūrinėms įstaigoms. Žmogus, kuris nuolat mirks
ta gėrime, nepaiso knygų, laikraščių, T M D. draugijų, su
sirinkimų ir jokio veikimo. Ir jei munšainizmo bangos 
plačiau praplis ir skalaus, tai tos visos kultūrinės įstai
gos turės nudžiūti, kaip medis be vandens.

Prieš tą reikėtų kovoti įvairiais būdais. Su laiku 
apšviestieji lietuviai-vadai turės ką nors daryti, arba — 
pasitraukti nuo viso veikimo ir žiūrėti tik savo mate- 
rales gerovės.

Mūsų civilizacija ir surėdymas nėra patogus išvys
tymui kultūrinių žmonių. Tą pastebėjo ir vienas prakal- 
bininkas Baltimorėje, kuris pasakė:

“Seniau palaidavimas, nikolis ir ligos išraudavo iš 
mūsų tarpo piktuosius ir netikėlius. Bet vaisiai šių die
nų civilizacijos turi palinkimą pagelbėti išlikimui neti
kėlių ir bepročių. Jie gelbstimi gyventi ir vaišintis spar
čiau, negu geresnieji tautos žmonės”.

Geriausi ligonbūčiai, daktarai, vaistai, išradimai 
veikia ir savo veikimu gelbsti išlikti tiems, kurie svei
katos, doros ar proto atžvilgiu jokios naudos civilizaci
jai neduoda ir jos naštos nešti nepadeda.

Jis 
jus 
tei- 
ro-

TIE KURIE RĖKIA IR TIE KURIE DIRBA
Bealxjjo esate kada pastebėję mažą šuniuką, kuris 

pastatęs vilnas baisiausi lojimą kelia, kuomet jus norite 
per duris eiti. Jus žinote ir jis žino, kad iš to lojimo nau
dos nėra, nes lengvai galėtumėt del jo angą peržengti. 
Bet kodėl jis loja? Dėlto, turbūt, kad jaučia esąs dide
liu ir svarbiu veikėju.

O paimkite kitą šunį-didelį, tikrą namų sargą, 
neaikvoja energijos tuščioms ant lojimo. Jis žino ir 
žinote, kad jis turi padėtį gerai naguose; jo pusėje 
sybč ir jus nieko nelaimėsite jei savo iltis pradėsite 
(lyti taipgi.

Žmonės šituo atžvilgiu dažnai į šunelius panašus. 
Mažo šunelio aksėjimai tik jūsų nervus sugadina, kuo
met dičkio jus klausotės ir saugote savo kelnių čielybę. 
Taip ir tas fanatiškas propagandistas, kuris šaukia, rė
kia, putojusi ir mėto prakeiksmus prieš tuos, kurie su 
juo nesutinka tik pasibjaurėjimą sukelia rimtuose žmo
nėse. Įspūdžio gi jokio nepadaro.

Tylus, rimti darbuotojai, kurie tuščioms sava ener
gijos neaikvoja, daugiau nuveikia ir jie daugiau yra 
klausomi negu bačkiniai agitatoriai. Ką Basanavičius 
pasako yra labiau klausoma, negu ką Stulginskis iš savo 
sosto apreiškia. Būgos vienas žodis reiškė daugiau, negu
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(Tąsa) 'išnyktų, siūlau visoje Lietuvoje pastatyti tam tik
Vietos stoka neleidžia ilgiau apsistoti ant Iro turinio tautinius paminklus, žadinančius kiek- 

daugelio kitų Vilnijos pilių, griuvėsių ir vietų, 
apšlakstytų mūsų prabočių krauju, pilnų gra
žiausių tautos tradicijų (Antakalnis, Verkai, 
Kalvarija, Aušros Vartai, Trakai, Medininkai, 
Krėvė ir kit.), kuriuose, kaip veidrody, spindi 
mūsų tautos prabočių siela, tiek religijos, tiek 
politikos, tiek ekonomijos srityse, uždegdama 
naujas tos pat tautos kartas karšta tėvynės mei
le ir tvirtu noru žengti į šviesesnę ateitį.

Žvilgterėjus dar kartą trumpai į suglaustą 
Vilniaus istorini, kįla sekančios abstrakcinės min
tys: atskirame žmoguje siela prie patogių sąly
gų įffįja be abejo galimybės pasiekti kiek augš- 
tesnio išvystymo vienos kitos ypatybės, to bei 
kito gabumo, tarnaujančių vien prozainei kovai 
už būvį. Kas kita žmonių kolektyvuose: čia tie 
sielos gabumai ir ypatybės tiesiog pražydi; pir
miausia jie buriasi sulyg giminyste bei panašu
mu į skirtinus tautinius organizmus, suranda ir 
sudaro sau tinkamų apystovų ir dirvą tolimes- 

’ niam tvirtėjimui ir vystymuisi jau nebe atski- 
1 rais, pusiau tobulais akordais, bet galingomis ir 

• - ’. įdomiai gražiomis tų akordų harmonijomis, at
pažįsta senų tautininkų nuopel- Įt|engįanėįornis tautai,, o per ją ir žmonijai įvai- 
ną. Tik tie tautininkai klaidą! 
padarė, kad pasmerkė žemės re
formą ir dvarų išdalinimą. To
dėl Lietuvos kaimiečiai nuo jų 
ir atšalo, nors pas tautininkus1 
yra daug daugiau kultūriškų ir' 
tikrų Lietuvos mylėtojų, negu Ja Specialės reikšmės ir materija, kuriai lemta

ro palinkimų kovoti vartoja kur 
rejkėtų.

Lietuvos tautininkai.
Tūlas “Lietuvos Darbinin

kas,” rašydamas į “Naujienas” 
sako apie Smetonos tautininkų 
partiją:

“Taigi kaip matome, Lietu
vos tautininkai, kurie teisingai 
įvertinus (o ypač buvusį pirmą
jį Lietuvos prezidentą A. Sme
toną), visgi yra nepriklausomy
bės išgavime daug daugiau pa
sidarbavę negu dabartiniaį pade 
ties šeimininkai,* krikščionys de
mokratai, dabar deda pastangų 
pataisyti savo nupuolusį autori
tetą.”

Matote, kad ir socialdemokra
tai. kurie ikišiol gyrėsi vieni 
viską nuveikę del Lietuvos, pri-

Kuo jie rūpinasi.
“Darb. ” aptardamas protes

tus, kuriuos Lietuvos katalikai 
kelia prieš popiežių, susirūpi
nęs ne tuo, kad popiežius skriau 
dą moralę ir fizišką padarė 

' Lietuvai, bet tuo, ar tie protes
tuotojai nepapildo “smeitelno 
grieko:”

“Kai kam šitie protestai ga
li išrėdyti keistu ir net atska
lūnišku darbu, žinoma, katuli-, 
kams yra nemalonu reikšti pro
testus Vatikanui, bet čia nėra 
jokios atskalūnybės. čia neina 
kalba apie tikybos bile kurią 
dogmą, bet apie būdą valdyti 
tam tikrą teritoriją.”

Toliau “Darb.” mokina popie
žių, kad reikėję Vilniaus vysku
piją jam pačiam į savo valdy
mą pasiimti, o ne atiduoti len
kams. Bet ar tai būtų dėkinga 
taip daryti žmogui, kuris pri
simena “gerus laikus,” turėtus 
kuomet gyveno Varšuvoje?

šitas neliki į karų panaikinimą
Lietuvos kariumenės organe, 

kapitonas Tomkus rašo:
“Mūsų gyvenimo turinys yra 

kova: kova del duonos kąsnio, 
del rytojaus ateities, žmogus, 
atsidūręs sąlygose, kur jam ir 
nereikėtų kovoti, visvien negali 
be kovos apsieiti, jam ir roju
je ankšta, jis yra žemės, mo
lio, sūnus ir todėl augščiau mo
lio pakilti negali. Kovos išvengi
mui reikėtų žmogų iš esmės pa
keisti, reikėtų atsistoti augš
čiau gamtos. Jeigu kova yra ne
išvengiama, jeigu ji yra amži
na, tai negali būti, kad ir pats 
karas išnyktų."

Kapitonas kapitoniškai ir žiū
ri. Kova yra neišvengiama, nes 
žmogus tik per kovą už būvį 
yra pasiekęs tą laipsnį, kuriame 
dabar gyvena. Jis gimsta kovo
je. Bet tas nereiškia, kad jam 
reikia kovoti su savo artimu. 
Galima kovoti su gamtos spė
komis. jas pažinti ir pavergti, 
kad nereikėtų tada artimą pjau
ti už duonos kąsnį, už pastogę, 
ar žemės šmotą. Taigi karai vi
sai nereikalingi. Jie tik todėl

vienų lietuvį prie artimiausio tautos tikslo — 
“Grąžinti Lietuvai Vilnių!"

Tuo pačiu metu reikia plačiai vestj Vilniaus 
atgavimo akciją kaime ir užsieniuose.

. —“Lietuvis”
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NAMINE PRIEŽIŪRA MOKY KLĄ 
LANKANČIO VAIKO

(Sveikatos reikalai)
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rių neišmatuojamų sielos gelmių slėpinių ir tur
tų. Juk tokios tik prasmės galima įžiūrėti žmoni
jos pasiskirstyme į skirtingas tautas sulyg gam
tos aplinkybėmis, jei visa tai observuoti, tyrinė
tojo akimis ir laikinai užmiršti materiją, per ku- 

I rią tie sielos gražumai reiškiasi. Be abejo, čia Įgį-

pas kitas partijas, besirūpinan
čias “šienauti, kol saulė švie-
't* 4 tčia.

Ar verta mums puikinlis?
Kiekvienas iš mūsų myli pū

stis ir nori, kad ji visi girtų. 
Bet ar prisimename, kad mes 
esame tik vienas iš 112 milionų 
Amerikos gyventojų, arba maža 
dalelė to 1.800 milionų skai
dau.', kuris gyvena ant mūsų 
žemės? O ve dabar astronomai 
suranda naują milžinišką žvaigž 
dę. Mirą, kurios kitas vardas 
yra Omnicron Ceti. Ji turi 250 
milionus mylių per skersumą ir 
yra 26 milionus sykių didesnė 
už mūsų saulę, arba 31,200,000 
milionus sykių didesnė už mū
sų žemę.

Ar verta mums puikintis savo 
. didybe ?
Naujas Muzikos žurnalas.

Klaipėdoje, p. Šimkaus ir ki
tų triūsu, pradėjo eiti muzikos 
žurnalas “Muzika,” kurio pirmą 
numerj gavome. Tai labai rim
tas leidinis, tąsa to, kurį Šim
kus buvo pradėjęs leisti Ame
rikoje. Brooklyne. 1924 metais, 

šiame numery, tarpe rimtų 
straipsnių ir paveikslų, patiria
me, kad mūsų dainininkų pra
džios moksle dainuojami: do-re- 
mi-fa-so-la-ti-do yra paimti iš 
Imno šv. Jono mišparams, rei
škia iš bažnytinės muzikos. Tas 
imnas lotyniškai skamba:

U t ąueant laxis, 
Resenare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polutii 
Labi i reatum 
Sancte Joannae.

Paėmus pirmuosius skiemenis 
imno eilučių ir susidaro: ut-re- 
mi-fa-sol-la-si. Pirmas skiemuo 
ut vėliau tapo permainytas i do 
ir iš to susidarė dabartinė ska
lė. Si susidaro iš paskutinės ei
lutės pirmųjų raidžių* žodžių 
Sancte ir Joannae.

Muzikoje, reikia atminti, tas 
gaidas dar skaitoma raidėmis: 
c, d. e, f. g, h, a.

Apsimainys kaliniais.
Lenkų valdžia pradėjo žygius 

atgauti kelius desėtkus dvar
ponių ir šnipų, kurie sėdi Lietu
vos kalėjimuose. Mūsų valdžia 
sutiko juos paleisti, tarpinin
kaujant Raudonajam Kryžiui 
Šveicarijoj, jei lenkai paleis lie
tuvius, kurie už politiką sėdi 
Lenkijos kalėjimuose.

pusės krikščioniškų mokytojų riksmai. Mažas upelis, 
tekėdamas per akmenis, daug čiurlenimo padaro, bet 
naudos iš jo jokios nėra. Gi milžiniškų jūrų atoslūgis ir 
vandens iškilimas, kuris, jei pažabotas, galėtų visą žmo
nių darbą atlikti, eina ir nueina tyliai, ramiai.

stebėtinai

bei reikš-* 
savo bok-

per save tiekti bei reikšti kokias nors brangias 
sielos ypatybes bei slėpinius. Branginame žemele 
už joje paslėptąją derlingumo jėgą, branginame 
gintarą, briliantą už jų savotiškas ypatybes, 
branginame didvyrių kapus, nes per juos, it per 
radioemanaciją, reiškiasi gyviems gaivinąs sie
lą pradas. Dažnai brangios esti žmogui bei tau
tai net atskiros vietos, kur ilgesnis laikas, ypač 
jautrios jaunystės aušroje yra praleistas ir kur, 
sielai besivystant, josios dalis yra palikta. Jei po 
keliasdešimties metų, net žiloje senatvėje tektų 
žmogui net ir trumpam laikui pabūti tokioje vie
toje, jo siela, sutapusi su kitkart ją formavusio
mis apystovomis, kažkaip atgimsta, atsigaivina, 
įgįja speciališko stiprumo, pasidaro 
veikli, reikšminga, kupina kilnumo.

Tokios lygiai stebuklingos vertės 
mės turi mums, lietuviams, Vilnius su 
štais ir griuvėsiais.

Ne Vilnijos smiltingos dirvos, ne naujų teri- 
I tori jų gobšumas, ne turtai, kaip lenkus, mus ten 
vilioja. Mus, lietuvius, anoje pusėje kordono 
vilioja visai kas kita. Prabočių siela, gyvą siela, 
it Prometėjus, prikalta prie Vilnijos kalnų ir 
pilių traukte traukia mus Vilniun; tos sielos aure 
olč apdainuota net lenkų literatūroje. Mus žavi 
savo grožiu ir žadina prie gyvenimo protėvių 

I kapai, tautos didvyrių idealai neduoda mums rą- 
1 mumo. Visa tai sudaro vienintelę mūsų tautos 
I gyvenimui prasmę, o kiekvienam tautos doram 
sūnui — pagrindą.

Atimkite dvasinę pusę, bet kurios tautos gy
venime ir jos nariai virs dvikojų banda, gal kar
tais gudriai ir turtinga, bet be jokio augštesnio 
prado, prasmės ir tikslo. O juk tokius nori mus 
padaryti mūsų žiaurūs kaimynai lenkai ir jų už
tarėjai Antanta su francais priešakyje, dėdamies 
ne laukiniais, bet augštai kultūringais žmonėmis. 
Ne, budeliai ir kultūros banditai, mūsų tautos 
saneta sanctorum neduosime sau išplėšti! Tegu 
visas pasaulis žino, kad savo tautos šventenybių, 
jos sielos lopšio, aureolės ir vainiko — Vilniaus 
neatiduosime niekam, nes be Vilniaus, tarsi be 
širdies, turėtume beprasmiai žūti, kaipo tauta ir 
kaipo valstybė. Tegul Antantos skatinami plėš
rūs lenkai tebekankina idėjinius lietuvius pū- 
dindami Vilniaus ir Gardino kalėjimuose, tegu jų 
sugyvulėję šnipai ir žandarai vargina kaimiečius 
ir draudžia mokytis Lietuvos jaunuomenei. Len
kiškų budelių sugyvulėjimo kaina kristalizuojasi, 
kjla ir tobulėja mūsų tautos siela; ji Įgįja pavy
dėtino brangaus atsparumo, prakilnėja, ko paga
liau patys lenkai mums slaptai pavydi.

Vilniaus nustojimą visi lietuviai privalome 
skaityti sau tik laikinu mūsų sielos bandymu. 
Visokios perturbacijos, tiek materialiame, tiek 
dvasiniame pasaulyje esti reikalingos panaikini
mui gresiančios stagnacijos. Tos perturbacijos 
visoje gamtoje esti šaltiniu — judesio, energijos, 
gyvenimo, o tas labai svarbu sielos progresui, nes 
sudaro gyvenimo esmę.

Gal būt tas Vilniaus laikinas nustojimas yra 
paties likimo mums skirtas, kad neužmigtumėme 
ir darbuotumėmės jo atgavimui, kad vis ties lie
tuvio akimis žibėtų tautos idealas — Vilnius ir jo 
šventybės, it Sionas žydams Babilono vergijoj. 
Jei apverktinas žmogus, kurs neturi savo gyveni
me jokios vadovaujančios žvaigždės, prakilnesni 
tikslo, tai dar menkiau atrodo panaši tuštuma 
tautoje.

Tebūnie tat Vilnius mums, lietuviams, alfa 
ir omega, tiek jaunikaičiams ir mergelėms, sė
dintiems mokyklos suoluose, tiek praktinį darbą 
dirbantiems vyrams Lietuvoje dirvonuose!

Kad tas tikslas mums iš akių niekuomet ne

Kuomet vaikas pradeda lankyti mokyklą, ko
kius dalykus tėvai privalo prižiūrėti kaslink jo 
sveikatos? žodžiai, “pradeda lankyti mokyklą" 
tuoj primena paprastą rytinę sceną kiekviename 
name — mums visiems ta scena labaj nepatin
ka ir nenorime mislyti apie ją; nes tikime, kad 
šiandien jau paskutinį sykį ji atsikartos, bet ant 
rytojaus vėl tas pats. Ta scena mums perstato 
kaip sunku yra motinai prikelti vaiką. Galų gale, 
vaikas atsikelia, neturėdamas daug laiko greitu 
nurįja pusryčius ir lėkte bėga į mokyklą.

Kuomet permažai arba neužtektinai valgo, 
tas labai kenkia žlebčiojimui ir vaikas neturi už
tektinai energijos atlikti dienos darbus, greitai 
nuvargsta ir nesinori valgyti vėlesnius valgius. 
Kuomet nors vienas valgis netinkamai suvalgy
tas yra sunku vėliaus privalgyti. Ir tą patį galime 
sakyti kuomet pergreitai arba netinkamai valgo.

Motinos turi suprasti, kad vaikas turi anksti 
atsigulti. Jis reikalauja kelių valandų miego dau
ginus negu augęs. Tegul anksti gula, kad ryte ga
lėtų natūraliai atsikelti.

Tėvai turi prižiūrėti, kad vaiko naminės va
landos tinkamai padalintos. Turj paskirti kiek 
laiko privalo praleisti ant šviežio oro, kiek laiko 
mankštinimui, kiek laiko pasilsėjimui ir kiek 
laiko atlikti naminį studijavimo darbą. Augan- 
tieji vaikai reikalauja šviežio oro ir saulėkaitos. 
Nuo penkių iki dešimts arba dvylikos metų am
žiaus kasmet turi priaugti apie penkius svarus. 
Po to amžiaus beveik dvigubaį auga. Bet vaikai 
n°gali sekti augusiųjų pripratimus. Turi išvengti 
iziinius ir protinius nesmagumus. Nors reika
linga v’soki judėjimai, bet vistiek neturi perdaug 
pavargti.

Jie reikalauja daugiaus, negu suaugę, mais
to sulyginamai savo svarumui. Tarp 6 ir 12 me
tų, sakoma, kad reikalauja beveik tris-čvert-da- 
lius tiek kiek suaugęs vyras, ir suvirs 12 metų 
reikalauja kiek suaugęs vyras, nes maistas netik 
turi užlaikyti kūną, bet reikalingas išsivystymui. 
Ir patartina geras, sveikas maistas, nes viduriai 
negali virškinti visokį maistą. Nebandyk vaikams 
duoti naujus valgius. Vaiko kūnas reikalauja mi 
neralų ir vitaminų. Kaulai ir dantys reikalauja 
kalkio ir fosforo, kraujas reikalauja geležies. Pie
nas, kiaušiniai, daržovės ir vaisiai turi tas ypa
tybes. Grūdai užima svarbią vietą ir priduoda 
šilumos ir energijos.

Valgiai privalo būti lygiai balansuoti. Jau 
nesykį buvo rašyta apie pieno svarbumą. Nei vie
nas kitas maistas neužima pieno vietą. Jeigu 
vaikai pieną negali gerti, jį galima vartoti įvai
riais būdais.

Kuomet vaikai užsispyrę reikalauja saldainių 
arba rūgščių, tai jų kūnas to reikalauja. Praša
linti tuos norus Teikia reguliariškai vaikams 
duodant maistingo peno.

Vaikai patys turi priprasti gerai sukramtyti 
maistą, prižiūrėti savo dantis, gertj užtektinai 
vandens, švariai užlaikyti kūną, tiesiai stovėti ir 
vaikščioti, ir visus kitus hygienos dalykus. Mo
kyklos tą viską mokina, bet yra tėvų priedermė 
prižiūrėti, kad vaikai tas visas taisykles atliktų.

— F. L. I. S.

o o- o

ŠIRDŽIAI APSISAPNAVUS

gavo žvilgsniais paviliojai — 
širdį atdarei.
Ir per sapną atplasnojus
Nuoširdžiai tarei:

— Aš tave senai mylėjau;
Nors visą laiką tylėjau.

Ir jausmingą ir viltingą,
Dainą dainavai.
Su savim kartu keliauti
Mane vadinai...

Ir keliavom į tą šalį,
Kur paguodą rasti gali;

Tada buvau aš laimingas —
Nejaučiau vargų,
Nes takai buvo nukloti
Žiedais jasminų.

Sapne meilės žiedus skryniai*
Ir laurų vainiką pyniau.

— Imsrys.
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo

XIV.
Koperacijos stovis. — Atsi

žiūrint į palyginamai neilgą mū
sų valstybės savistovį gyveni
mą, kurio tik nesenai šventėme 
7 metines sukaktuves — kope- 
ratyvis judėjimas įleido į mūsų 
visuomenę gilias šaknis. Turime 
gabių, koperacijai pasišventu
sių vyrų, k. t. Domas Šidlaus
kas, Zakarevičius, šalčius, Pa
kanka ir kt. Turime Čielą tink
lą nutiestą per Lietuvą kope
racijos bendrovių, turime net 
Koperacijos Rūmus Kaune, ku
rie savo išvaizda ir mūsų me
nininkų patiektais jiems pagra
žinimais daro gan imponuojantį 
įspūdį. Koperacijos Rūmai yra 
įsteigti ir utuose didesniuose 
Lietuvos miestuose. Koperacijos 
B-vė “Parama" savo krautuvė
mis nutiesė visą Kauną. Ir vei
kia pusėtinai sėkmingai.

Bendrai imant, koperacijai 
Lietuvoje dirva neb.loga. Bet 
aplinkybės jad klestėti su kiek
viena diena sunkėja. Apie jas 
aš čia ir bandau tart keletą žo
džių.

Daugely mūsų šalies gerų dar

bų pradžioje įsimeta chroniš
kos ligos, pradeda juos grauž
ti, silpninti, neduoda klestėti. 
Tam reiškiniui yra patekęs te
atras, menas, sportas. Ta chro
niška liga iki šiol buvo vengusi 
koperacijos, bet pastaruoju lai
ku pradėjo čiupinėti ir ją.

Ta liga — tai asmeniniai par
tijų kivirčai, “savi" reikalai.

Reikia atiduot pagarbą jiems 
— ilkišioliniaį koperacijos vedė
jai vengė maišyti koperaciją į 
partijos dalykus, į politinį gy
venimą. Bet mūsų koperacija vi 
sa širdžia parėmė pažangiąją 
literatūrą, pažangiosios visuome 
nes žygius — šviestis. Tas ne
patiko šios dienos karaliams — 
tamsos viešpačiams, krikščio
nims, ir jie atkreipė dabar visą 
domesį į koperaciją — ėmėsi ar 
dyti ją.

Pirmutinis dalykas, tai apšau 
kė ją socialistine, bedievišku
mo platintoja. Kaltindami kope
racijos vadovus partyviškume, 
patys ėmėsi stumti koperaciją 
į, savas vėžes. Bet kadangi ko
peracija patj Per save būdama 
grynai ekonominiu visuomenės

OE3O1 3OE3OE 1OE3C

Į Gamtos ir Kaimo Vaizdai Į
o Fotografijos Mariampolės Gimnazijos prof. Tono 
D u
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Rotograviuros būdu spausdintos
Setas 50 centų su persiuntimu ir susideda iš šių vaizdų:

1. Ankstyvas Pavasaris Suvalkijoj.
2. Upelis Suvalkų apskrity.
3. Šešupė ties Mariampole, Carcinkai
4. Skalbėja suvalkietė.
5. Suvalkiečiai kerta rugius
6.
7.
8.
9.

10.

Rugių gubos Suvalkų laukuose.
Kelelis per mišką.
Ruduo Lietuvoje, 
žąsys ūkininko kieme. 
Apsnigta ūkininko trioba.

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

A. Kandrotaa A. Mikalauskas A. VlkrlkM

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

Galima gauti tikro LietuviSko Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodamo ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Groenpoint 3359
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gyvenime reiškiniu, tegali turėt 
tik vienas vėžes, tad mūsų tam
sos apaštalai stvėrėsi asmeniai 
siundyti visuomenę ant kope
racijos vadovų. Keletą provinci
jos skyrių pasisekė patraukt į 
katalikišką bučiui ir dabar ren
giamas tų skyrių atskiras “kon
gresas," pavadintas Krikščionių 
Koperatyvų Kongresu.

“Ryto” 39 num. įvadiniame 
straipsny tūlas Vaitkus (kuni
gas), rašydamas del minimo 
“•kongreso", apibūdina kongreso 
reikalingumą šiaip:

“Įsigilinus į mūsų kopera
tyvų reikšmę Lietuvoje, nega 
lime jų palikti dabartiniame 
padėjime ir leisti šeiminin
kauti prisidengusiems nepar- 

tyviškumo skraiste socialis
tams, kurie eina išvien su 
pirkliais”...
Čia autorius kaltina mūsų 

koperacijos vadovus už daromas 
derybas su pirkliais, už turėji
mą reikalų su žydų banku ir 
kredito įstaigomis, be ko šiuo 
neapsakomo finansinio krizioi 
metu jokia prekybinė įstaiga 
negali apsieiti, žydų koperaci
jos įstaigos tvirčiau stovi: ten 
partijų ir nacionaliai reikalai de 
darni į šalį, o užsiimama grynai 
ekonomine koperatyvų plėtoji
mo srite. Lietuvių koperatyvai, 
sekdami koperacijos dėsniais, 
privalėjo turėt reikalus su žydų 
koperatyvais. Ir bendrai, mūsų 
šalies koperacija susidarė į mil
žinišką Lietuvos koperacijos 
bendrovių Sąjungą. Bet nelai
mė: vadovaujamą rolę Kopera
cijos bendrovių Sąjungoje lošė 
ne krikščionių vadai! Čia tai ir 
visa bėda. Kaltindami koperaci
jos vadovus partyviškume, tarp 
to dar socialistiniame, patys 
krikščionys lūpomis Vaitkaus 
minėtame straipsny sako:

“Mes matome, kad pas mus 
yra dvi tarp savęs kovojan
čios srovės: krikščioniškoji 
katalikiškoji, Kristaus pase
kėja ir socialistiškoji-žydiško- 
ji — Markso pasekėja. Pirmo
ji srovė tvarko Lietuvą krik
ščioniškais ir tautiškais pa
grindais; antroji norėtų tvar
kyti iš Markso mokslo ir ar
tintis prie internacionalo... 
Koki tvarka mums reikalinga, 
visuomenė jau yra aiškiai pa-

LAIVAKORTĖS
NUPIGINTA KAINA

haPAGHARrTmaK RG

[R
JOINT SERVICE

Iš NEW YORKO J O A 
KAUNĄ IR ATGAL '/II A

(Pridedant Taksą) • vtl

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

Nopiliečiai grjžtanti bėgy me
tų nepapuola po kvota. »

Užsisakykite vietą tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agentų arba į

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

HOLLANDI 8 AMERICA LINE
Tiosns-trumpaa kelias per Rotter

dam'ą, j ir iš visų dalių

Laivai kas savaitf
Neprilygstami patogumai

Mes pagelbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra* 
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraltis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir inform&eljų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York— 
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sisakiusi per rinkimus į Sei
mą atiduodama savo balsus 
krikščioniškosios srovės at

stovams. Socialistai, pamatę 
savo politišką bankrotą, nes 
Lietuva yra valdoma ir tvar
koma pirmosios srovės pa
grindais, pradėjo smelktis į 
mūsų jaunąją koperaciją ir 
iš tenai palengva' slinkti prie 
Lietuvos valdžios, čia socia
listams pavyko gauti vado
vaujamą rolę. Nebuvo kas ei
na su jais varžytinių, nes 
krikščioniškoji srovė buvo su
sirūpinusi kova su mūsų ne
priklausomumo priešais. Bet 
šiandien, kada mes politiškai 
esame sustiprėję, laikas ir e- 
konomiškai pradėti tvarkyti 
kraštą..."

(Toliaus bus)

Kaip Plauti Šaldytuvą
Šaldytuvas (ice-box) turi būti 

išvalytas kas savaitė, — tuo
met, kada jame yra mažiausiai

že Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo žH
9IA TALPINAMA BINTO* I* AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MŪSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBA* IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

BROOKLYN, N. Y.
Įspūdžiai iš 6-to “Vienybės 

Seimo.

Sulaukus 7-tos Kovo skubi- 
naus važiuoti į “Vienybę”, kad 
nepavėluoti į taip iškilmingą 
“Vienybės” 6jtą Seimą. Na ir 
gerai, kad nepaėmiau lietuviško 
būdo, kad — “paspėsiu." Jau ra 
dau svečių nemaža, tarp tų ir iš 
toliaus — tai iš Waterburio: Jo
ną žemantauską ir apt. Joną 
Tareilą. Abu seni veikėjai tarp 
lietuvių, kurie dirbo tarp savo 
brolių per ilgus metus. Užtai ir 
atvažiavo į “Vienybės" 6-tą sei
mą pasižiūrėti, ar jau daug yra 
stojusių jų pėdosna darbuotis

kol 
die-

Įdė
mūs 
pas

stojas, 
geriau

ledo. Reikia pirmiausiai jį iš-Įc]ei savo žmonių. Na, neapsiri- 
tuštinti, išimant ledą ir visus v0> Susirinko toks gražus būre- 
valgius. Išėmus, lentynas reikia' 
plauti karštu muiluotu vande
niu, paskuj nuplovus tyru van
deniu, sausai nušluostyti. Jei 
galima, reikia šimti triūbelę ir 
tam tikru ilgu šepečiu išplauti 
vidų karštu vandeniu. Jei nega
lima jos išimti, visvien reikia 
gerai išplauti. Nors ten tik la
šas vandenio, bet priauga orga
nizmų, kurie kaip tik tokioje 
tamsioje, šaltoje vietoje labai 
plėtojasi. Bliūdas, kuriame įlaša 
vanduo, taippat turi būti gerai 
išplautas verdančiu vandeniu, 
šaldytuvo vidus turi būti gerai 
išplautas muiluotu, karštu van
deniu, ir sausai iššluostytas. 
Kampus reikia mažu smailu pa- 
galuku iškrapštyti.

Blėkinės dėžės, kuriose lai
koma duona ir kiti tam panašūs 
dalykai, kur tik valgis laikomas 
turi būti gerai išplauti ir iš
džiovinti, kad beprileidus pe
lėms veistis.

Kiek tik galima, šaldytuvus 
reikia švariai užlaikyti, gerai 
juos i 
prieš įdėsiant ir žiūrėk, kad visi 
valgiai būtų laikomi uždengtuo
se induose. Niekuomet nereikia 
padėti karšto valgio. Reikia daž
nai žiūrėti, kad valgis ten pa
dėtas negestų; ir jei kas išsi
pila, turi būti tuojaus iššluosto- 
ma. F.L.I.S.

lis, virš šešių dešimtų delega
tų ir beveik visi šėrininkai su- 
siuntė savo balsus per kitus, 
kurie negalėji dalyvauti.

Tai puikiausis buvo 6-tas sei
mas! Tas parodo, kad lietuviai 
jau pradeda daugiaus rūpintis 
savais reikalais, ir nebeklauso 
nei dešiniųjų, nei kairiųjų, viso
kių šmeižtų, bet tiki j savo pro
tus ir savo gerbumus; spiečias 
ten, kur lietuvio vardą gerbia ir 
visados teisingai elgiasi.

Kaip 10 valanda atsidarė pir
ma sesija, ir mūsų Vienybės 
Bendrovės Pirmininkas Antanas 
Mikalauskas pareiškė, kad jau 
pirma sesija atdara. Jis labai 
jausmingai pasveikina visus da
lyvius, nupiešdamas “Vieny
bės" stovį, kaip ji gerai stovi 
ir jau daug turi naujų karžy
gių, kurie kovojo ir kovos tik su 
plunksna, geru žodžiu ir pirkda
mi šėrus. Tai geriausi kova už 
mūsų pirmeivinės išeivijos gero
ve — plunksna ir geras žodis, 

prižiūrint. Nuplauk "ledą 11 Paskum sveikina J. O. Širvy-

Nauji “Kultūros" leidiniai.

“Kultūros” B-vė prisiuntė pa
minėti du nauju savo išleistu 
veikalu: tai — “Aukso žir
gas," vertimas iš latvių poeto 
Rainio kūrinio. Kitas leidinis 
yra “Amžinas Klausimas” ver
timas iš svetimos kalbos. Kal
ba apie religiją, Dievą, ir taip 
toliau. Šios knygutės dvasią ga
lima išreikšiti autoriaus žo
džiais:

“Aš tikiu, kad tikroji bažny
čia yra kiekvieno žmogaus na
mai, švenčiausias židinys tai na
mų židinys. Geriausia religinė 
apeiga, tai padaryti savo namus 
švarius ir pritraukiančius.”

Knygutė rimta ir vertėtų 
kiekvienam lietuviui perskaity
ti. Neužilgo “Vienybės” knygy
nas jų turės pardavimui.

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—O—
Kalėdų giesmė_____ 30c
Dul dul dūdelė______ 50c
Stasys_____ ________ 50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Malda, žuvusiems už Lie

tuvos Laisvę__ t__30c
Vilnius ____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko ____________ 50c

Adresuokite
“VIENYBĖ”

193 Grand St., Bklyn, N. Y.

das, kaipo redaktorius, visus sa
vo plunksnos darbininkus, ku
rie jam prijautė ir rašė teisin
gas žinutes į “Vienybę;" dėka- 
vojo visiems už taip malonią už 
uojautą visiems, kurie negailėjo 
laiko parašyti žinutes į “Vieny
bę." Jis sakė: “Mes visi esam 
darbininkai ir visų rankos su- 
styrę nuo sunkių darbų. Bet 
darbininkų dvasė — nesustyrus 
ir jie prakilnia dvase rašo “Vie- 
ny'bėn” žinutes, straipsnelius; 
dabina mūsų laikraštį savo pra
kilniomis mintimis, ir teisingo
mis žinutėmis." Kvietė ir to
liaus darbuotis taip, kaip, ligšiol.

Po tam kalbėjo mūs gerb. Ta- 
reila. Jis priminė visus gerus 
darbus, kuriuos “Vienybė" nu
veikė per 39 metus lankydama 
po lietuvių stubeles; kurie no
rėjo būti prakilnūs, tie sakaitė 
ir skaito “Vienybę," rėmai lig 
šiai dienai. Jis sakė: “Vienybė” 
sumanė atskirti lenkus nuo lie
tuvių; ji sumanė pakviesti lie
tuvius kunigus, kad lietuvius 
globėtų. Bet,, atsidarius keliui 
tarp gerų lietuvių kunigų, jsi- 
briovė ir netikusių, kurie ir da
rė nemalonumus lig šiai diepai.

O kur Susivienijimas, TMD. 
ir visos draugijos? kas jas su
tvėrė ir palaidė per tiek metų 
dvasiškai, kad ne laikraštis “Vie 
nybė ?
laikraštis ir visi gali pareikšti 
savo mintį, bile teisingai."

Po tam ja ubuvo svarstyta 
biznio dalykai, kaip stovi biznis, 
ir visų direktorių raportai. Iš 
raportų pasirodė, kad mūsų gar
būs direktoriai labai daug dar
bavos del “Vienybės," ir jų dar
bai davė malonių vaisių. Taigi 
aš, kaipo dalininkė “Vienybės” 
tariu širdingą ačiū, kad mūsų 
direktoriai, vedėjai, redaktoriai 
ir bendradarbiai dirbo su dideliu 
pasišventimu. Jiems niekas ne
moka nei cento kaip mokėdavo 
kitos bendrovės savo direkto
riams ar agentams. Jie dirba už

toliaus 
draugai" šaukiasi 

kad spyčių 
kaip raišio
tai niekas

dyką. Ir prižadėjo dirbti 
“Vienybės" iki ją pavers 
niniu.

Gerbiamieji lietuviai ir 
tuvaitės! Aš norėčiau, kad 
garbūs direktoriai rastų
tamstas užuojautos, kad prisi- 
dėtumėt prie “Vienybės" būre
lio, visokiais būdais: darydami 
biznį, pirkdami šėrus, rašydami 
teisingas žinutes, užrašydami 
laikraštį ir taip smulkiais pa'tar 
navimais. Jei mes prijausim di
rektoriams ir jiems dirbant pa
dėsim, tai nė nepajusim, kaip 
mes turėsim “Vienybę" dieni
niu.

Gerbiamieji! Jau ir nesmagu 
mums, pažangesniams lietuviam 
neturėti laikraščio dieninio. Jau 
kad turi abeji svvetimi inter
nacionalai, tai jau mums nela
bai kaip atrodo. Taigi nuo šio Irius su šeimyna, na ale jo ne- 
6-to seimo pamislykim, kad mes'gali skaityti į publiką, — jis tu- 
atsilikom nuo kairiųjų ir deši
niųjų, ir mes sukruskim dar
buotis, padėkim mūsų garbiems 
direktoriams darbuotis. Supras- 
kim, kad mes dirbdami sveti
moms sriovėms neturėsim sau 
naudos; o ligšiol mūsų didžiuma 
vis ir dirbo kitiems. Užtai kiti 
turi dieninius, o mes neturim. 
Tik per tai, kad mes dirbam ne 
sau.

Tokia buvo mintis pas visus 
šėrininkus 6-tame seime, ir vi- 
sj geriausiam ūpe išsiskirstė, 
išpirkdami nemaža šėrų, kiti pa 
didino: kuris turėjo 2„ padarė 
5 ir taip t.

gai" čia turi neva ir “colistų,” 
kurie kaip jau uždainuoja, tai 
net plaukai ant galvos 
Jau ir ubagai Lietuvoje 
suplėšdavo.

Kad savo gyvastį ant 
palaikius,
prie misionieriaus, 
jiems iškirtus; bet 
n i erių s atvažiuoja, 
neina į jo spyčius.

štai Kovo 1 d. čia lankėsi mi
sionierius, bolševikėlių tėvas 
“Vabalas." Bracia “draugai" 
kad išmaliavojo apgarsinimą, 
tai per visą salės sieną, kad bū
tų galima matyt už penkių my
lių. Ir teisybė, — daug žmonių 
matė tą apgarsinimą; bet į mi
sijas susiėjo 
“draugų” su 
sybė, dar buvo ir salės dženito-

— apie tuziną 
draugėmis!" Tei-

jau į 
neina,

mūsų 
galas

Taigi dar priminsiu garbės 
lietuviams, kad mes būkim tik 
lietuviai ir dirbkim tik sau, tai 
mes gyvuosim ir mus visi gerbs, 
kai mes patys savo gerbsim. 
Dabar mes nesam gerbiami, nes 
svetimi internacionalai mus že
mina svetimtaučių akyse, — tai 
klerikalai, tai komunistai; jau 
jų darbų nėra reikalo minėti, 
nes mes visi matom, ką jie da
ro. K. širvydienė.

ri būt visada. Na, jeigu 
“Vabalo" misijas nieks 
tai “bom” biznis!...

Taip “progresuodami" 
maskviniai, mato, kad
jiems artinasi, dėlto skverbia
si, kiek galint, kad priėjus kur 
prie pašalpinių draugysčių, kur 
dar pinigų yra, o tąsyk tai už
tektų kokiam laikui visiems ir 
visoms. Bet nelaimė, ir čia jau 
nesiseka, ir iš pašalpinių drau
gysčių ’ 
mas.

Kitų 
turėtų 
Trockio 
tos lietuvių tarpe.

veja tuos Lietuvos išga-

kolonijų lietuviai irgi 
taip daryt, tai tiems 
bernams nebūtų vie-

Akuku. *

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

WORCESTER, MASS.
Bolševikai žymiai smunka

Retkarčiais pasirodo žinia 
“NeLaisvėje”, kad “draugai" 
Worcestery “smarkiai" veikią; 
kaip kas gal ir pamano, kad 
taip yra; gi ištikrųjų tas netei
sybė.

čia draugai pas mus jau visai 
nusigyvenę ir nieko pasirodyt 
negali.

Tik pažiūrėkit. “Aido" choras 
taip jau nuprogresavo, kad vos 
susideda iš apie 5 senų “drau
gų" ir apie pustzuinį “draugių”. 
O jau jų balso su “Zdorovaja 
Rossija" tai koki dveji metai 
kaip niekas negirdėjo; mokyto
jas laikomas tik taip sau del 
mados.

Tūlas laikas atgal čia buvo su 
sitvėres neva Jaunuomenės 
“Kliubas", po priedanga 
tuvo ir kujalio;" ir čia 
gai” buvo manę, kad 
“kliubo" tikrai išaugs 
tariško meno kūrėjai;" 
tas nepavyko nabagams 
“kliubas 
užrietė. Tai biskį

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

Vai et Auto-Strop Razor

Atliekame
Orsltal-Graiial-Piglal

Spaudos Darbus

w.

SPAUSDINAME:

5
5

f5

5 
5

Knygas, Konstitucijas 
Afišas, Laiškams Po- 
pieras, Konvertus, Vi
zitines Korteles, Pla
katus, Baliams Tikin
tus, Vestuvėms ar 
Bankietams Užkvieti- 
mus ir tt.

“pjau- 
“drau- 
iš to 

“prole- 
bet ir 
ir tas

jau augštyn kojoms 
' į “progresas.” 

Ji yra nepartiviškas | Toliau čia yra neva lietuviš
ka salė, kurią “draugai” turi 
užkovoję. Bet jeigu ne “buržua- 
zų" susivienijimo pinigai, tai 
ir ta salė būtų senai prie ga- 
zaunios sienų prilipus. “Drau-

Reikale Krelpkitčg pm mus.

VIENYBE 
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. ’

©GXsWSXs);o;o;o;o;o;oio;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;

Severn’s Cold and Grip Tablets 
sulaiką persišaldymą nededant jam išsivystyti. Kaina 50 centai pas aptieką

Severo Kalendorių 1925 motame gaunama visur aptiekoae, ar nuo
W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, IOWA

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant
SEVERA’S COUGH BALSAM.

Laikyk ji po ranka. - Kaina 25c ir 50 centai.
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ŽNIOS Iš ROMUVOS
Kaunas. (Kauno blusos arba rengimą, 

auto-baso sportas). Kaune vys
tosi naujas sportas, būtent: po
nai ir ponios bėgioja lenktynių 
su kaunoblusu. Kaunoblusas pa
našus į sanitarį automobilį, tik 
skirtumas tame, kad į sanitarį 
automobilį talpinami koliekos iš 
gydymui, o į kaunablusą lenda 
sveiki susikoliečijimui. Asmuo, 
kuriam pavyksta kaunoblusą pa 
vyti, turint stiprias alkūnes, į- 
sivojavoja į vidurį ir turi gali
mybės naudotis tuom patim 
komfortu, lygiai, kaip silkės 
bačkoj; užtai išlipęs iš šio apa
rato tuojaus pajunta daugelio 
guzikų trūkstant, sumindžiotus 
batus ir pasidauginimą gyvojo 
inventoriaus. Ponioms su siau
roms suknelėms ir asmenims su 
mozoliais nemaresniais kaip pu
sės karato nepatariama užsiim
ti su kaunoblusijada. Atsira
dus šiam sportui daugiausiai 
pelno siuvėja; ir batsiuviai re-

mVsu kalbomyra
(Iš pelulogijos mokslo)

Baltrus: — Simuti, tu esi už 
mane mokytesnis —-. nes išbai
gei visą lementorių — pasa
kyk man, ką Lietuvos laikraš
čiuose reiškia nauji žodžiai,, to
kie kaip: “dementuoti,” “ab
stinencija” ir “lozungas?”

Simas: — Su mielu noru,, Bal 
truti. Matai: “dement"’ angliš
ka; reiškia “išeit iš proto;” to
dėl kai Lietuvos laikraščiai sa
ko:
tai reiškia — 
"Abstinencija 
žodžio 
kad reiškia — apsčiai išsigert
(ne vandens!). Na, o “lozun
gas” tai pareina iš rusiško 
‘lazyt” (landžiotu. Todėl kas 
vietoje “mano ©balsis,” sako — 
"mano lozungas,” tai reiškia: 
“mano papratimas landžiu! po 
klėtis pas mergas."’

Kalbotaisius.

Elta šią žinią dementavo,” 
išvarė ją iš proto, 

prasideda nuo 
apsčiai,” todėl aišku,

Apuyoi: f valkatą

SANYKJTg

PU1LWI
UBDF.QI-

MAJk

Profllakta# vyrami, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

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

Vilose aptiek oje ar 
Ran-Y Kit Dept. A. 

92 Beekman Ht. 
New York 

Prašyk aprašymt)

IŠĖJO Iš KANTRYBĖS
“Klaipėdos Žinios*’’ neteko 

lygsvaros ir savo bendradar
biams užreiškė švelniai, bet gar
siai tą, ką daug bjauriau misli- 
no patylomis:

“Visiems tiems, kurie rašo į

. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydomd visa# aštrias, kroniškas VYRŲ, MOTI- 
R V liffa#, pasekmingai.

Pusitarkit bu DR. ZIN8, Specialistu, 28 metų 
praktiku#. P. G., John Hopkins Llgnnbučio Ir N. 
Y. Polyclinic Llgonbnčio.

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

DUODU GREITAS PASEKMES visose 
#«uo#o ligose, nerviškume, kraujo anoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpname, ran- 
mntizrne, ir kitose.

Mnno kainos labai mažo#. Joina Ir as
meniška# atlankymas. Serumai, čiopai ir 
{leidimai. Visu# vaistu# gaminu pat#. Rofla 
ir patarimas dykai.

X-Rny, Urejos ir kraujo analysfi #q Wa«- 
eormnno tyrimu Ir mikroskopo ekzamlnaei- 
ja. Tikra# atepūjima# ir gydymą#.

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

ja. Tikra#

no E.
(tarpe
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

gerinusiai įrengtojo mokykloje. Prakti
ku# putnoko# išardyti ir Molėti visokiu# 
motoru#, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kra#, pilnas kursas šoferio mekan’tko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 kų metų prityrę#
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS

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

nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotais

MOKYKLA

sų mokyklų. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
828 — 2nd Avcnno,

I

atdara
vai. po pietų. Klejos dienomis ir vakarai#.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampan 14 gatvča) New York City

^5®!

OSVALDAS KIBURIS
yra gerlauiln Ea#t New Yorke, kurtojo kiekviena# ra# akanlna valgia#, 
uikandllaa ir iraagiik) nžojim^. Prašomo nopamirSti atsilankyti pa# —

888 GLENMORE AVENUB, 
(East New York)

BROOKLYN, N. T.
Tol. Cyproa.a 3980

Tel. >380 Greenpoint

laikraščius! Susimildami liauki
tės rašę vištos koja! Siusti re
dakcijoms blogai, neišskaitomai 
parašytą rankraštį yra didelis 
nesąžiningumas. Geriau pašvęs
ti daugiau laiko ir parašyti aiš
kesnį rankraštį, negu siusti re- 
dakcijon tokį raštą, už kurį 
uianii keikti redaktoriai li
kėjai. ”

sitaikė prie bačkos (žinoma pil
nos) prisiglaudus numirti. Da- 
bargi nebent kas gali turėti lai
mę, prie bačkos prisiglaudus 
Pondziui dūšią atiduoti, šioje 
gadynėje, tiktai ponai ir kuni
gai galj ištesėti prie bačkos sau 
ramiai numirti. Partapijonas

■h

SVARBI ŽINIA LIETUVIAMS!
Aš GI VYRAS

Nuo žmonių kvailiu pastatytas, 
Sako, aš esąs nemokytas;
Ką tik aš darau, vis “nedora,” 
I? už niekniekius, mane bara.

Bet aš jų nebijau!
Kam man tas mokslas, ar skai

tyti?
Aš ir be jų galiu apseiti.
Aš visus zokonus žinau, 
Iš mažumės prie jų pripratau.

Tai gudriai padariau!
Kur tik aš litą pasigaunu, 
Su juo karčiamon greit numau

nu.
Niekur kelyje nepaklystu, 
Tik griovin kai-kada įslystu.

Tai vis nuo Dievo eina! 
Svarbūs laikai kada ateina, 
Daugiau išgerti prisieina, — 
O jei pinigų nėr kur gauti, 
Bandau nors kelnes nusimauti.

Gudri galva vis mano!
Liulką aš turiu, kaip taukinę, 
Bet labai puiki, nors molinė.
Dūmai tik virsta, kaip kačiukai, 
Nors degint reik ir bulbieniokai

Dyvo nėra, blogi laikai! 
Pas mergeles aš naktį traukiu, 
Ir dilgynėse jų palaukiu.
Kaip tik mergelė eina klėtim 
Aš ją čiumpu glėbin.

Kitaip prie jų neprieisi!
Mergelė krūpsi šaukia, rėkia, 
Mat nusiduoda, būk nemėgia.
Bet kaip saldainių jai įspaudžiu, 
Tuojaus aš meiliai prisiglaudžiu.

Man gerai, ir jai gerai! 
Prie jos būt gera labai būti. 
Tik plynios! auštant reik iškliū

ti.
Vos tik išlendu pro langelį 
Ir brendu per javų šniūrelį.

Mat, kelių žmonės mato! 
Tai kągi man daugiau žinoti, — 
Ar mokslas gal daugiau ką 

duoti ?
Gal aš kortoms lošt nevalioju, 
Ar reikiant nosies kam neplo- 

ju?

Kunigas išaiškino
Davatka priėjus prie storo 

kunigėlio užklausė: kunigėli, 
koks yra skirtumas tarp cheru
bino ir Serapino? Kunigas taip 
atsakė šventablivai davatkai: 
Tarp Cherubino ir Serapino bu
vo didelis skirtumas, bet jie 
dabar susitaikė ir tarp jų neli
ko jokio skirtumo.

Kas tai yra cinikas
Mokytojas: — Na, Andriau, 

pasakyk, kas tai yra cinikas?
Andrius (vis gerai pataikąs): 

— Tai yra, pons mokytojau, 
tok is bubąs, kuris mano, jogei 
evoliucijos teorija (būk žmogus 
paeina iš beždžionės), yra gyvas 
įžeidimas beždžionei.

Nepaprastas daiktas
Laižys: — Aš tik ką susiti

kau Siurbį, ir jis buvo visiškai 
blaivus.

Traukys: — Ką, ir vėl?!

Aplinkybės tveria genijus
Mūsų jaunas literatas, Petras 

Sijonmylaitis, kai mergino sa
vo Barbe, tai burkavo prie jos

— Mano Barbute! Tu esi man 
įkvėpimas ir genijus... Po kiek
vieno su tavim pasimylavimo 
aš parašau poemą, kad pats iš 
jos verkiu.

Dabar jis jau dveji meta; ap
sivedęs ir rašo puikius straips
nius: apie anglies sutaupymą, 
apie vištų lesinimą ir kaip ge
riausiai išnaikinti tarakonus.

Kaimynai — tai plėga
Pone Kastokienė: — Jonuk, 

aš girdėjau, kad jūs turite 
muose trynukus?

Jonukas: — Umm-uu. 
niekam nepasakokit. Mamė
ko, kad mūsų kaimynai viską 
padidina.

na-

Bet 
sa-

Taigi, ar ne didvyris!
jūs gražiosios mergelės, 
baltosios avy teles;

Taigi
Dievo
Tokiuos vyrus tik ir mylėkit, 
Ir už jų ivsos ištekėikt!

Tik valgyt daug jums 
nepriseis!

Kada jums vyras duos per 
sprandą,

Ar paakin pakabins randą;
Prieš jį jūs nieko nemurmėkit, 
Tik savo griekus apgailėkit.

Nes Dievas atmokės!
Petras Kriukelis

Volus tvarkos žiūrėtojas
Pavydauskienė (skundžias; po 

licmanui, kad kaimynka pikti
nanti jos vyrą): — Ponas po- 
licmane, aš noriu pasiskusti, 
kad šalimais gyvenanti jauna 
kaimynka, vakarais nusirėdyda- 
ma niekuomet neužtraukia lan
go užtiesalą.

Policmanas: — Gerai, gerai, 
pone. Aš pats mielai persitik
rinsiu. ar taip ji daro.

Ar norite daugiau pinigų?
Ar norite vietoj algos, nuošimčiais gyventi?
Ar norite būti pinigiškai nepriklausomu?

Jei norite to viso, turėtumėt rimtai pagalvoti apie 
auksines pinigu pelnymo progas, kurios Jumis laukia 
stebėtinai greitai augančioje AMERIKOS RADIO 
TELEPHONE PRAMONĖJE — RADIO TELE
PHONE YRA ŠIOS GADYNĖS STEBUKLAS, — jo 
greitas augimas yra stebėtinas -- radio pramonė išsi
plėtojo greitumu kuris stebina. Pardavimai padidėjo 
nuo $2,000,000 1920 m. iki virš $300,000,000 1924 jm. 
Sekančios skaitlinės parodys Jums kaip greitai parda
vimas radio setu ir prietaisų padidėjo.
1920 — $2,000,000 1923 — $120,000,000
1921 — $5,000,000 1924 — $300,000,000 .
1922 — $60,000,000 1925 (aprokuota) - $750,000,000

Iš to matyti, kad RADIO PRAMONĖ dabar tvirtai 
pastatyta ir įgijo vietą rimtos ir svarbios pramonės 
Ameriko ie. Svarbu, vienok, laikyti omeny, kad RADIO 
PRAMONĖ dar kūdikis'. Nors stebėtinai jis auga, bet 
ateitis rodo, kad jis dar labiau augs. Šios skaitlinės pa
rodys kad laukas del radio dar vos pajudintas.

SETAI VARTONĖJE

Namai Su Be,
Radio------------------------------------ 3,000,000 21,000,000
Fonogiaph ---------------------------- 9,000,000 15,000,000
Elektra--------------------------------- 11,000,000 13,000,000
Automobiliu-------------------------- 12,800,000 11,200,000

10,0001920 -------
1921 (pradėta programų davimas)
1922 -------
1923 -------
1924 --------

SENBERNIO FILOSOFIJA
Vyras su pačia yra vienas, 

nors kartais jie skamba, kaip 
kokis tuzinas.

Vieną 
žmogus 
mislijo, 
tai buvo del

vasaros dieną senyvas 
sukrito gatvėje.
kad

Visi 
del saulienos, bet 
mėnesienos.

JUOKIS
KAD IR
NENORI

Koks tai skirtumas
Dar nelabai senai, buvo dide

lis pasižeminimas, jei kam pa-

Telephone 7887 Main

Juozas Garšva
Mano firma garai atUaka aekančlas darbą#: llbalzamwoja ir laidoja mlrualu ant rliokig 
ktplalQ. Pagrtba# faraolia na# paprasčlaariil Iki prakilnlaulii. Fanamdo kariota# lai- 
lotūTėm#, v###Ujom#, krlkltynom# ir kitiems pmivnilndJlmanM. »

Ranka Ranką 
Mazgoja

Vm lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami '‘Vienybėj” remiam 
laikraitįlitoratūr^ ir Lietuvių 
Taal>! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kaa-žin kieno cigaru# 
rūkyt, knrie nieko gero nodaro, 
o gal dar lietuvių tauto# prieina 
Keipti; tad labai išmintingai da
rykit, kad visada remalt leituvll- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtu# 
eigarus rūkysi t; nes Ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iŠ Havanos padaryti, 
nes malonu# rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikini kve
pia, net moterį# ir mergino# myli 
ir patsai džiaugsies, knd rūkai 
gerų Cigarui
Viengenčiai vietoje lydberniant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, ros t an 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salose, -- 
po vardu rankoms padarytų

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų išsinnčiam Ci
garus visur po Amerikų j ki

tus miestus lietuviškiem# biznie
riams.

Tėmyk! mos perk raustomo sn 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Public Library. Nau
jas adresas:

60,000 
2,000,000 
3,000,000

Pasvarsčius viršminėtus faktus, aišku darosi, kad 
jūsų reikalas ir nauda verčia investyti kiek pinigų į ge
rai įtvirtintą ir gerai vedamą radio kompaniją.

Mes stiprai ir ištikimai rekomenduojame jūsų do- 
mei pelninga W. P. F. RADIO PHONE CORPORA
TION. Mes dabar siūlome aprubežiuotą skaičių šėrų 
Capital Stock šitos W. P. F. RADIO PHONE COR
PORATION, žema kaina po $15.00. Galite pirkti bile 
Šėrų skaičių pradedant su vienu.

W. P. F. RADIO PHONE CORPORATION yra 
gerai įsteigta kompanija. Ji valdo šešias krautuves, 
parduodančias urmu ir pavieniai radio setus ir prietai
sas. Kompanija valdo brangų fabriką. Kompanija taip 
gi valdo brangius ir svarbius patentus radio prietai
sams. W. P. F. Radio Phone Corporation niekad netu
rėjo metų su nuostoliu. Nuolatinis ir greitas biznio au
gimas pastebėti iš pardavimo sumu sekančiai:

1921 — $36,000 1923 — $92,000
1922 — $48,000 1924 — $381,000

1925 (aprokuojama) — $3,000,000
Korporacija 1925 metų aprokavimą pamatuoja-iš 

įgytų naujų krautuvių, kurias mano įsteigti gerose vie
tose Pennsylvania, New York, New Jersey ir Naujos 
Anglijos valstijose, neįskaitant tą didelę sumą, kurią 
kompanija gaus iš pardavimo savo radio setų, radio 
triūbii, priimtuvų ir perdavėjų.

W. P. F. Radio Phone Corporation veda asmeniš
kai W. P. Foltner, kuris dirba Radio ir Elektros pra
monėje per šešiolika metų. Tie patys vedėjai, dėka ku
riems sėkmingai kompanija išaugo ves ją ir toliau. Iš 
augščiau įdėto rekordo galite matyti, kad W. P. F. 
RADIO PHONE CORPORATION turi auksinę ir pel
ningą ateitį.

Jūsų nutarimas prisidėti prie šios korporacijos su 
Šerais tikrai turėtų būti apmokėtas matant jūsų invest
ments didėjant vertėje kasmet ir mokant didelius di
videndus.

Toli matantis biznierius investys dabar pinigus į 
Šerus W. P. F. RADIO PHONE CORPORATION kol 
biznis jaunas ir Šerai pigus — o ne vėliau kada biznis 
didelis ir Šerai parsiduoda svajota kaina.

Mes atydžiai peržiūrėjome reikalus W. P. F. Radio 
Phone Corporation ir randame biznį augščiausio sto
vio ir teisingumo. Mes pilnai rekomenduojame jums 
pirkti jų vertingus Šerus. Patariame pirkti tuos Šerus 
tuoj, pirm negu jie visi išsiparduos. Jei jūs esate prisi
rengę pirkti vieną ar daugiau šėrų W. P. F. RADIO 
PHONE CORPORATION, arba norite tolimesnių in
formacijų apie juos, mes su noru ateisirnė pas jus į ofi
są, arba parašysime jums. Mes atdari vakarais nuo 
6:00 iki 7:30 del tų žmonių parankumo, kurie negali 
ateiti laike reguliarių ofiso vklandų nuo 9 iš ryto iki 5 
į>6 pietų.

Neleiskite šiai stebėtinai pinigų darančiai progai 
prazvimbti pro jus nepatyrinėję pilniau jos tikrą ver-

Viriui minėtai# reiknUi# kreipkite# pa# maae, o bū»it užganėdinti.

231 Redford Avė. aflBAI1 264 Front Street
BROOKLYN, NEW YORK

OFISAI:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

• (arti Rodney St.) 
Brooklyn. N. Y.

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

SARGENT and COMPANY
Investment Bankieriai

65 WALL STREET NEW YORK
Telephone Bowling Green 2556

S
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VISAI LIETUVIŲ TAUTAI
Lietuviu Tautos Kataliku

Bažnyčios Vyskupas 
Jonas Gritėnas 

(Prisiųsta)

Vargše, tu mūsų Tauta! Kur 
nežvelgsi, — vien kryžiai, — 
kur nežengsi, — vien diegliai... 
žiloj praeity garbėj pagimdy
ta, — aimė supama, — augai 
varguose, bujojai suspaudi
muose, ir pagalios krauju bei 
ašaromis besistiprindama susi
laukei šviesios aušrelės, — lais
vės. Bet... Vargai sakuoja, var
gai lapuoja... Baigėsi vergija 
kūno, dar pasiliko vergija dva
sios. čia išeivijoje Romos agen
tai kausto lietuvių sielas j prie
tarų pančius, — o ten, brangio
je Tėvynėje, atnaujinta vidur
amžių laikų inkvizicija, — bar
bariškai kovojama kiekviena lai 
svesnė žmogaus mintis, — ir iš
keliamas skietys “juodo interna 
cionalo” kuris kietomis replė
mis sustingusią dogmų bei pa
senusių principų gniaužia pulsą 
laisvės tvaksėjimo. Niekur gal 
taip ryškiai ne yra apsireiškusi 
Rpmos-kunigų hegemonija, kai 
Lietuvoje. Galinga Romos-Pa
pos organizacija, pamiršusi “dū
šių išganymą*’, kiša nosį į vi
sus Valstybinius reikalus, iš 
kur semia “šv. Petro duokles,” 
— grasindama dangaus nusto
simu tiems, kurie išdrįsta prie- 
šinties, ir lyg pasityčiojimui iš 
žmonių sąžinių, prekiauja gra
žiais obalsiais.) — Katalikiš-
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Star ir Magnolia,Pieno
Atidarykite blėšinę Star ir Magnolia Pieno 
ir nesirūpinkite kur gausite pieno pusry
čiams. šitose rūšyse yra tik pienas ir cuk
rus sumaišytas geroje proporcijoje taip, kad 
gaunate tiek cukraus kiek reikia kartu su 
pienu. Jūs mėgsite šitą pieną su kava, nes 
tampa riebi ir smetonuota ir skani.

Be virimo palengvinimo už 10 Iclbellų jūs dar gausite 
pulku stiklu kaip ant paveikslo. Nepraleiskite progos! 
Pradėkite šiandien leiljclius taupyti ir gavę užtektinai 
neškite į arčiausią žemiau išrodytų krautuvių. Dova
nu gausite tik krautuvėje. Paštu nesiunčiame.

PREMI J U KRAUTUVĖS
NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street 
netoli Duane Street
426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenuo
netoli 80th Street 
GI East 125th Street 
netoli Madison Avenuo

J „M ILK 
weigh r 14 o II

kiausia Lietuva, — “šventoji 
Žemaitija ’, — šaukia apja'kę 
fanatikai.

Tėvyne Brangi! džiaugčiaus 
•širdingai jei Tave vadintų tais 
prakilniais vardais del Tavo au
kštų dorybių, — bet kur tau? 
)eja!

Lietuva katalikiškiausia, nes 
[lomos agentai įgavo neapribuo- 
tą valdžią, — “šventa Žemaiti
ja,*’ — nes kunigai tapo jos dik 
tatcriais-valdonais, — Krikščio
niška Lietuva, nes klerikalai gū 
dria kazuistika aptemdė protus 
ant kiekvieno žingsnio atmuša 
Romos-Papos šliurės avtaizdą.

Lietuvos liaudie! todėl buvai 
tu laiminga, kolei nebuvai pa
žinusi savo dvasios žudytojų, 
— ir vėl būsi laiminga, tik jų 
nusikračiusi! Kieno, jei ne Ro
mos intrigos galingą Lietuvą 
stūmė į lenkų nasrus suėdimui? 
Kas, jei ne Romos Vyskupai- 
kunigaikščiai surišo mazgus var 
žančių virvių unijos Lietuvą su
Lenkija? Kas, jei ne vienuoliai 
bei prabaščiai meldėsi intenci
joje “iš Dievo malonės” sle
giančių mus carų? Kieno palie
pimu, jei ne Romos tarnų, Lie
tuvos Varpai, — lietuvių varg- 
dienių-senelių rankomis išlin
guoti skambindavo caro švenčių 
dienomis? Kieno spiriamas Lie
tuvos jaunimas giedodavo “Te 
Deum,” kuomet užgimdavo sos
to įpėdinis, tas naujas Lietuvos 
tyronas? Kas keikė baisiais žo
džiais iš sakyklų tuos 1905 me
tų didvyrius ir drąsuolius, ku

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

rie valė kelią Nepriklausomai 
Lietuvai ir žadino visuomenę 
demokratiniais obalsiais? Kas, 
jei ne kunigai — Romos siuntė 
ištikimybės raštus carui, arba 
jo tarnams, kuomet brolių krau
ju kalėjimų sienos buvo apšlak- 
štytos? Kas, jei ne tie veidmai
niai, kodylų dūmais smilkinda- 
vo caro generolams, kuomet ka
zokų nagaikos kruvinomis juos
tomis braižė kaimiečių nuga
ras?... Taip, tai vis tų darbai, 
kurie šiandiena skelbiasi esą 
tavo, Lietuva, mylinčiais vai
kais!

Netiesą sakyčiau, jei visus 
dvasiškius smerkčiau. Ne visi 
Romos — tarnai tai darė, — 
bet jų dauguma, — gi už dau
gumos darbus visi atsako. Jei 
aš imsiu domėn tą veidmainy- 
bę, kurj šiandieną Romos dva
siškąja taip čia išeivijoje, taip 
Lietuvoje vaidina, tai privers
tas esu manyti, kad Romos Baž 
nyčia yra grynai politinė ir 
ekonominė draugija, kuri gud
riai ir sumaniai išnaudoja vi- 
sas tikybos puses tam, kad į- 
gavus įtekmę į vystymąsi bei 
gyvavimą kaip tautos, taip val
stybės, taip pagalios visame pa
sauly. Ergo užsiima veikimu 
nieko bendro neturinčiu su “dū
šių išganymu.*’ O ar Papa yra 
tik Dievo tarnu? Ar jo bullės 
(raštai), apgalvoti viso skait
lingo štabo kardinolų tai ne poli 
tiniai raštai, su kuriais skaitosi 
Respublikų Prezidentai ir ligšiol 
Viešpataujantieji karaliai? Ar 
tie ponai-kunigai, su barzdomis 
ir ūsais, su kaklaraiščiais bei 
su spalvuotais sagučiais, siūly
dami savo politikierius, diktuo
dami šaliai konstitucijas, — 
eks-komunikuodami laikraštinin 
kus bei rašytojus, mobilizuoda
mi liaudį prie parliamento rin

PIRMA PAŽINTIS
(Feljetonas)

Rašo Petras Kriukelis

Buvau dar šešiolikos metų, ar 
ba, tikriau pasakius, paskuti
nius metus raizgiau kiaulėms 
uodegas. Nežinau kodėl aš pats 
tik save piemeniu vadindavaus, 
bet kiti mane jau vyru vadin
davo; gal dėlto, kad pradygo 
ūseliai, kuriuos, kad žymiau ma 
tytūsi, tepdavau rašalu. Man 
toks vadinimas labai patikdavo, 
ir kad būčia turėjęs pinigų, gal 
būčia daug magaryčių išpirkęs. 
Nes vyru būti labai geidžiau; 
bet nedelto, kad būčia buvęs 
stiprus, kad turėčia daugiaus 
metų, bet dėlto, kad jaučiau pa
siutišką pritraukimą prie mer
gų. Nežinau, ar visi vyrai turi 
tokį pritraukimą kai jie gyvena 
šešioliktus metus, ar tik manyje 
užsikūrė ta ugnelė, kurios nei 
rūgščia, nei vynu, nei pienu, ne
galėdavau užgesinti; tik reika
laudavo, meilės, meilės ir mei
lės.

Kas toks dar per meilės skau- 
numas, kokie jos žiedai ir kaip 
jie reikia skinti gal būtų buvę 
nesunku atsižinoti; bet visa 
kliūtis buvo tai mano didelis ne
drąsumas.

Būdavo, žiūriu, žiūriu pro lan 
gą, kur mergelės ant pievelės yt 
peteliškės šokinėja; prieis koks 
jaunas vyrukas, apvers mergelę, 
pridurdamas, kad “liepė motutė 
akėčią apversti.*’ Ėt, paima drą 
sa nueiti ir man pas mergeles 
ir bent vieną apversti. Prispjau- 
nu į delną supliauškiu, ir bėgu, 
kur girdėt plonučiai balseliai. 
Skaitau: štai krūmelis štai kal
nelis, o už kalnelio pievelė, toj 
pievelėj mergelės. Priėjau prie 
kalnelio ir — stapt! Ar eit, ar 
grįžt Na, manau, užsimerksiu 
ir bėgsiu prieš kalnelį. Surie
čia kumščius ir persistatau save 
garvežiu. Bėgdamas suku kumš
čius ir pritariu: “švakš, švakš 
stok garvežys!” atmerkiu akis. 
O gi žiūriu, netik ant kalnelio, 
bet jau baigiu bėgti ir prie mer 
gelių. Sužiuro keliolika blizgan
čių akelių į mane, aš susimai
šiau, norėjau bėgt atgal, tik lai
mei viena senmergė mane pra
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kimų, skelbdami iš sakyklų po
litines prakalbas ir patys už
imdami vietas parliamente bei 
ministerių kabinetuose, — o kai 
kurie pasislėpę atsitūpdami ban 
kuose už langelių prie aukso 
krūvų, — ar jie dar dvasios ra
mintojų vardo nenustojo? Tai 
ne Bažnyčia, bet politikos kliu- 
bas; tai ne dvasininkai, bet po
litikieriai ir biznieriai!

Ir tai į tų vyrų, į tų neva 
tautos dvasios vadų beį auklė
tojų nagus esi pakliuvusi šian
dieną, mano Brangi Tėvyne!

Ir gūdrus-gi žmonių piktu
mas! Savo nedorybių atbalsį bi
jo išgirsti, ir todėl nedaleidžia 
laisvos kritikos žodžio, — pasi
savina sau išimtiną monopolį 
tiesos, gero bei sprendimo apie, 
tautą ir Valstybę.

šiandieną jie daro pastangas 
tau, Lietuva, dvasios-vergijos 
pančius uždėti,. Jau girdisi, kaip 
kala konkordato su Roma sutar
ties grindis. Lietuviai! jūsų Tau 
tos Bažnyčia, Kristaus vardu 
maldauja, — atbuskit, sukrus- 
kit, lai kįla jūsų tarpe dvasinė 
kova, kuri, yt perkūnas iš pa
dangių lai suardo tuos visus ža
bangus. Lietuviai, — turit at
skirti Bažnyčią nuo Valstybės, 
— turit nuvesti kunigus prie 
altorių Tautos Katalikų Bažny
čios, kad tarnautų Dievui mei
lės, bet ne pinigams, ir ne ker
što bei neapykantos dievai
čiams. Besisaugodami rusų 
“komisarų-^ovietų,” — ardykit 
ir “Romos kunigų — sovietus,” 
kuriuos konkordatas su Roma 
Jums atnešti gali. —

Broliai! kelkite apšvietą Lai
svoje Lietuvoj, o tuomet “juodo 
internacionalo’’ šmėkla nebus 
mums pavojinga.

Kristaus malonė lai būna su 
Jumis. Vyskupas J. Gritėnas.

kalbino. “Kogi jūs bėgdami 
švakšėte?” “Ogi, mat, maniau, 
kad jūs nematote, tai pasivertęs 
garvežiu norėjau jus suvažinė
ti... *' Visos sukvatojo. Na, ma
nau. čia man pasisekė, kaip ža
balai vištai grūdas. Kitos mer
gelės šaukia: “Eikš, eikš! mus 
pavažinėsite.” Prieinu, kopt už 
kojų ir velku per pievą. “Fe, 
kaip durnas! Kamgi taip augš- 
tai kojas keli? nemoki štukavo- 
ti, visos pradėjo bartis. Ir vėl, 
kaip žarijom mane kas būtų api 
pylę, žodžiai “nemoki štukavo- 
ti,” uždegė mano visus veidus!.

Gerai, kad pamatėme moteris 
einančias su ąsotėliais uogautų, 
ir visos mergelės sukliko: ei
nam ir mes uogauti!” Kėlėsi ir 
eina, o aš stoviu, tik ta senmer
gė — kopt man už rankos ir

TROJANKA
Registruotas vardas j S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švie 
šiaušių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo 
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesma 
gumų skilvio, taip kaip del neina 
limo, prasto žlebeiojimo arba skau 
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirs 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro- 
jankę.

žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
čielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau
jat.

Del raumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų j šo
nus. krūtinėj ir j pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų. del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
nlką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V 

Albert G. Groblewski 
and Co. 

Plymouth, Penn.

sako: “Dobilėli, eik ir tu sykiu 
su manim.”

Jaunųjų mergelių pulkelis jau 
dingo miškely, o mudu išlėto 
dar ėjome mažučiais krūmeliais.

Priėjome didelį akmenį, ji — 
šlept ir atsisėdo, ir mane šalia 
savęs prisitraukė. “Pasilsėkim, 
pavargau, va kojinės nusmuko.” 
[r auigštai pakėlus kojas pradė
jo mauti jas ant kojų, “žiūrėk 
kokios mano blauzdos drūtos; 
ar tau patinka?” “Ne, man ne
patinka*’ atsakau. “Tai tu — 
durnas, nežinai kas gera. Va 
žiūrėk, šį apatinį sijoną man 
kavalierius dovanojo, sietkeles 
pati užsisiuvau; ar patinka tam
stai?*’ “Ne, nepatinka.” “Delko 
nepatinka?” klausia ji manęs. 
“Dėlto”, 'bet nebepabaigiau sa- 

Susivienijimas Liet. Amerikoje |
ant

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresą:

kad 
tokį

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00
Nuo Buslorganlzavimo Iki šiam laikui Išmokėta $248,589.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

Pašalpos Skyriai —
$6.oo, 9.oo ir 12.oo j savaitę.

URBAN’8 COLD
Šalčio), jokią Balčių 
baks« apsiginkluok

DR.HUMPHREYS’ 
tt 99

Kas yražmogans amžinas priešas? — Baltis, 
Jis netik sunkiausias ligas (varo, bet ir | gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai Ui akry- 
f», nutę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo

gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatlžkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS

kyti; mat norėjau sakyti, 
toks baltas rūbas dengia 
nešvarų kūną.

“Jau geras laikas kaip
akmens sėdime, gal jau atsilsė
jome? eikime atsistodamas sa
kau. “E, iš tavęs vyro nėra, esi 
dar teliukas, dar nieko nežinai 
apie moteris,” su pašaipa atsa
kė man. “Tai šykštuolis, — 
sudiev!” “Su diev” atsakiau, 
ir grįžau vienas 'krūmų takeliu.

Pirma pažintis, bet nemaloni; 
nejaugi mergelės visos tokios?

For Gript Influenza

COLDS
At the first sign of a Cold 

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

■

At all Druggists 30 cents, m 
HUMPHREYS’HOMEO. MEDICINE CO.

156 William Street. New York

į Tikra Lietuviška Duona
I 
t 
i

W. MASIULEVIOII
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

kurią kepa

„Garsas” Keptuve
(Seniausia įstaiga)

Kepa duoną iš ruginių miltų.
Taipgi kepame keiksus, vestu-
vėms ir kitiems pokiliams. Vi
suomet kreipkitės su užsakymais
prie “Garsas” Keptuvo. Siunčia-
ne duoną ir į kitus miestus.

209 Bedford Avc., 
Brooklyn, N. Y. Tol. G’p’t. 2876

■wnaaHumns^
| $15,00 ir augityn

g 
e5 
S

S

s
Balto, žalio ir Raudono 14kt 
aukso moteriškų laikrodėlių^ 
Galima gauti mūsų krautuvėj 

RASHKINIS
ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours:
8-10 a- m., 12-2 p.m. G-8 p.m.

r
Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare

Nodėliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

Bet jaunas protas sakė: Ne, ne 
visos, šitos mergelės tai tamsos 
padaras.

Yra tokių mergelių, kad savo 
dora, meile, vyrui sutvėrė rojų. 
Tokią radau, bet ne pirmoje pa
žinty.

Užrašykit 
“Vienybę”

• Savo Giminėms 
Lietuvoje.

S. K. GRISIUS
Agentas “ VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirnšyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti Šerą, kreipkitės šiuo antrašu:

927 W. 34th PLACE 
Chicago, Ill.

Phone — Boulevard 0527

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 
Telephone Greenpoint 1411

VIENAS IR TAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori J>Ar- 
duoti, o mos parduosime į trumpą laiką su geriausiu patnrnavirau.

Norėdami pirkti namą ar bizni 
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

turime įvairių namų ir biznių par- į 
davimui su mažu įnešimu ri aut 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali , 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir į 
pirkti pigiau negu kur kitur.
savininku. — Savo kostumerius ap

rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiame namų rakandus, sveikatą i rgyvaatį, 
taippat štorų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

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

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

Turėdamas $1,000 galite tapti namų

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

f ' ni ” I ' !i ' • " ..  - tnė-----------------------------------------------------------------— * X

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

II.I. iii......................... ■imiVbiw ^iV;-įį7iTH..
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Brooklyn© ir Apylinkės Žinios
V Ąf M VĄt.MVĄ* /.'J MVĄt/iĄĮĮMI /Al/AĮ

■•VUnyHl’* Adxtiu; IBS-197 Grand itreei, Brooklyn. N. Y., Telefonu; ■«! GrunpoUl

Jauni Vyrai Lietuviai 
Važiuoja į Baltimorę

• ■ - ■ L i į v ■ 1

< Galutinai padaryta sutartis 
tarp Jaunų Vyrų Lietuvių Bas- 
kctbaH jaukto ir Baltimorės 
Lietuvių Atletų Kliubo. Bus 
lošta šeštadienio vakare, Kovo 
21 d., Baltimorėje, kur Jaunų 
Vyrų jauktas išvažiuos penkta
dienio vakare.

Linkime pasisekimo!

iGcra Naujiena Brooklyno 
ir Apylinkės Lietuvaitėms

Septyni Centai Viską Isriš

E N fi KOVO (MARCH) 19 D., 1925

Makausko Prakalbos

kovo 
25-tą d. įvyks Sandaros kuopos 
rengiamos valstiečių liaudinin
kų atstovui Makauskui prakal
bos. Kaip žinoma iš laikraščių 
.fclerikalaį mažose kolonijose 
stengiasi visaip terorizuoti šį 
atstovą, kadangi jis atidengia 
krikščionių valdžios
Lietuvoje. Prakalbos įvyks va
kare. Meldžiama visų atsilanky
ti.

Vienybės” svetainėje

' Tenka girdėti, kad Jievos Ba- 
jorienės plaukų dailės įstaiga 
(“Eva’s Beauty Saion”) jau ga
lutinai užbaigta ir bizniui ati
daroma Kovo 19 d. ši įstaiga 
randasi po numeriu 1123 Wash
ington Ave., arti Prospect Par
ko. Lietuvaitėms patartina šią 
vietą atlankyti, nes tai, rodos, 
pirmutinė ir gražiausia šios rū
šies lietuvės įstaiga. Iš Williams 
burgo geriausia važiuoti Frank
lin Ave. ir Lorimer St. karais; 
išlipti ant Washington Ave..

New Yorko požeminių gelžke- 
lių kompanija IRT. dalina kny
geles, kur bando nurodyti, kad 
pakėlimas kainos nuo penktuko 
iki septynių centų už važiavimą 
išris visas sub ve jų bėdas. Esą 
tada bus pastatyta ir naujų ke
lių ir pagerinta tarnyba 
senu.

Nauja čcvcrykų
Krautuvė Elizabeth’©

Turiu už garbę pranešti

ant

šunybes

Gražus Dainininko Butėno 
Išleistuvių Vakarėlis

Išleidimui Jono Butėno į Ita
liją, būrys jo draugų ruošia gra 
žią vakarienę Tony’s viešbuty, 
kovo 22-rą d. Butėnas žada pa
dainuoti. Bus šokiai ir skani 
vakarienė. Gali būti ir “sur
prise” pamarginimų.

Kadangi vietų skaičius yra 
apribotas, tai tie, kurie norėtų 
minėtoje vakarienėje dalyvauti, 
prašomi greitai pranešti į “Vie
nybę”.

šešis Menesius Gavo 
šis žiaurus Tėvas

Blissvillėje gyvenantis Mikola 
Worcenowicz gavo šešis mėne
sius kalėjimo už žiaurų muši
mu savo 9 metų sūnaus Vikto
re).. Pasirodo, kad tėvas yra 
mųnšaino auka ir girtas parėjęs 
mušdavo netik vaikus, bet ir 
žmoną, kuri penki metai jam 
duoną uždirba. Vyras buvo su
žeistas ant gelžkelio penki me
tai atgal ir gavo $7,000. Pusę 
pinigų investinęs i namą, o kitą 
pusę baigęs pragerti.

TMD. 3 Kp. Susirinkimas

Ketverge vakare, “Vienybės” 
svetainėje įvyks mėnesinis T. 
M. D. 3-čios kuopos susirinki
mas. Nariai galės matyti pir
mas korektas spausdinamo vei
kalo “Pasaulio Istorija”, kurias 
prisiuntė spaustuvė. Taipgi bus 
pranešta vajaus dovanų laimė
tojai. Sekrt.

Policijos Kalendorius

“Vienybės” Knygynas gavo iš 
Lietuvos kelis desėtkus įdomaus 
ir žingeidaus kalendoriaus, var
du “Policijos Kalendorius”. Lei
do jį Lietuvos policija ir jame 
yra labai daug žinių iš policijos 
veikimo, įstatymų, teismų, in
strukcijų policijai, ir taip to
linus.

Ši įdomi knygutė parsiduoda 
po $1, kol jų yra.

Gautą keletas egzempliorių ir 
žodyno. Tie, kuriems bu- 

yo atsakytą, kad jų daugiau nė
ra^, yra prašomi ateiti dabar ir 
nusipirkti. Kaina $1.80.

BPECIALI8TAB

Padėka

“Vienybės” Bendrovė taria 
viešą ir širdingą ačiū visiems 
tiems, kurie prisidėjo triusu 
prie surengimo praėjusios “Vie
nybės” Poseiminės Vakarienės. 
Ypačiai didelė garbė priklauso 
sekamiems “Vienybės
kams ir darbuotojams: 
Šrupskiui, Antanui Mačiui 
Pranui Norui.

šėrinin- 
Al. 
ir

Dar Prie “V.’’ Vakarienes

Prie “Vienybės” Poseiminės 
Vakarienės svečių surašo rei
kia pridėti dar šie: p. J. Valen
tis ir jo moteris Valerija.

Komunistai Pastatyti 
Po 2,000 Dol. Belos

Trys jauni žydeliai, ar rusai, 
kurie buvo areštuoti bedarant 
mušrą su senais šautuvais, idant 
atvaizdinti įsteigimą Paryžius 
komunos Madison Square Gar
den, tapo pastatyti po $2,000 
belos, nors jų advokatas Are
nas bandė įrodyti, būk šautuvai 
buvę seni ir nusisamdyti iš 
kostiumų nuomotojo. Teisėjas, 
vienok, pareiškė, kad jei tie 
jaunuoliai taip nekenčia Ameri
kos, kad mokinasi kaip su šau
tuvais nuversti jos valdžią, tai 
lai jie kraustosi į Rusiją. Jis 
norėtų, kad jie būtų deportuoti.

Piknikas

Didelį pikniką rengia A. L. 
R. K. Moterų Są-gos 24 kp. šeš
tadieny (Saturday), Gegužio 
30 d., 1925, Feldman’s Queen’s 
County Parke, Garrison Ave. ar 
ti Grand St., Maspeth, L. I. N. 
Y. Meldžiame draugijų tą dieną 
nieko nerengti. Kom.

Apsinuodijimai Gazais

Vakar, kovo 17 d. gazu nusi- 
nuodino dvi moterys ir keturi 
vyrai. Ir laikraščiai beveik kas
dien praneša apie tokius įvy
kius. Didžiuma jų paeina iš ne
laimės, iš netikusių įtaisymų, 
arba gazinių pečiukų. Todėl rei
kia apsisaugoti, vartojant gazą.

Vienatinis

Vienatinis žydų rabinas, ku
kiam pavyko gimti tradicinėje 
airių šventėje, šv. Petriko die
noje, yra rabbi Wise. Jis dalbai* 
turi 53 metus ir sako, kad jam 
gėda vadintis New Yorkiečiu. 
Esą, valdžia šio miesto taip su
puvus, kad piliečiai bijo prie 
jos prisiliesti ir pataisyti.

Burgeon Dantistu SPECIALISTAI

DR. J. HOROWITZ, Dentist
124 Union Av. kamp. Grand St 

(Viršuje mėsinyčios)
Novocain anestetikų atsargiaiDantys traukiami vartojant

tyrusiai. Visoki aptraukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 
aukso — Imamo paveikslus su X-Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Btislkalbam Idetuvilkal EGZAMINAOIJA DYKAI!

ir pil
ka rato

* _•

Real Estate 000, įmokėti $4,000. Galima nu
derėti, namas Maspethe.

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

(VI. šabūnas, vedėjas) 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aš Jonas Diokas paieškau trijų as- 
men Klovų, kurie paeina iš Akmenės 
vals., Mažeikių ap., Sablauskių kaimo. 
Meldžiu jų pačių arba ka apie juos 
žino, duoti man žinoti, už kų būsiu 
įlėki niįyas. J. C. Diokas, Box 391, 
Stottville, N. Y. (35)

REIKALAUJAME OPERATORIŲ
Prityrusių ant flanelinių moteriškų 

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

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda

Bučernė, grosernė, gyvų vištų mar- 
ketas, rūkykla; didelis bangenas. Ap
link panašių kumpaničnų Storų nėra. 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant farmų. Parsiduoda viskas 
už“ pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. (HO

ATSIŠAUKITE

Yra labai svarbus reikalas 
prašome tuojaus atsišaukti 
Leonas Brazulis, kuris gyveno 
Pittsburgo, Pa. apylinkėje. Yra 
miręs jo brolis Stanislovas Bra-

ir
P.

Įvairūs Pardavimai
Lietuvoje parsiduoda kolonija su 

žeme, pirmos rūšies, virš 100 dešini- . 
tinų su pramoninga vieta (plytnyčia) 
prie pat gelžkelio stoties. Kaina 105 
dolarius dešimtina. Tolesnei sužinoti:
Shurkus, 174 Wilkins St., Rochester, 
N. Y. (34

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Eli
zabeth'o, N. J. ir apylinkės lie
tuviams, kad aš atidarau čeve- 
rykų ikrautuvę po No. 175 First 
St., Elizabeth, N. J. kovo 20 d. 
Užlaikau vyrams, moterims ir 
vaikams čeverykų dideliam pa
sirinkime. Tavoras užlaikomas 
naujausios mados ir geriausių 
išdirbysčių.

Adresas: Vincas Senkus, 175 
First St., Elizabeth, N. J.

Pas Tokį Būt Gera Tarnauti

Leopoldas Schepp, savininkas 
didelio koko riešutų importavi
mo biznio, turintis apie dešims 
milionų dolarių, pradėjo savo 
turtus dalinti. Ofiso berniukas 
gavo čekį $500, stenografė 
dirbusi 14 metų pas jį gavo 
$3,000, kita stenografė gavo 
$1,000, o klerkas dirbęs pas jį 
21 metą, gavo $5,000.

Apart to jis sako duos pus
trečio miliono dolarių į fondą, 
iš kurio bus dalinama po $200 
jauniems vaikinams, norintiems 
eiti Į mokslus, ar pradėti biznį. 
Tie vaikinai turės vienok įrody
ti, kad jie yra dori ir klauso į- 
statymų.

“Vien y bes” Vakarien ės 
Paveikslai Jau Gatavi

Norintieji turėti gražų “Vie
nybės” Poseiminės Vakarienės 
gražų paveikslą, galite užsisa
kyti “Vienybėje” arba pas fo
tografą: M. Liaukus, 214 Bed
ford Ave., Brooklyn, N. Y.

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA

“VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE

6 šeimynų mūro namas, lotas 
25 per 100, po 5 kambarius kiek 
vienai šeimynai, elektros šviesa, 
maudynės, rendų $2,820 metuo
se. Kaina $19,500. Įmokėti — 
$7,000. Stuyvesant apielinkėj.

Kampinis mūro namas su 
krautuve, gąražu ir butais pen
kiom šeimynom, rendų $3,000 
metuose, visi vėliausi įtaisymai, 
išskyrus garinį apšildymą.. Kai
na $25,000, įmokėti $9,000 — 
Ridgewood apielinkėj.* . - „t zulis ir palikes turto (farma).šeimynų muro namas.. Lo-) t * “ , .

26 pėdos ir 8 coliai pločio 
100 pėdų ilgio. Rendų $2,- 
metuosc. Kaina $23,000 į- 

mokėti $7,000. Ridgewood Apie
linkėj.

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

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

Kampinis mūro namas, krau
tuvė su trim kambariais gyve
nimui ir du butai po 6 kamba
rius kiekvienai šeimynai, kaina 
$14,000; galima nuderėti iki ko
kių $12,000 su puse. Įmokėti 
$4,000. Namas randasi East 
New Yorke, gražioj apielinkėj.

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

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

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

Kampinis namas, krautuvės, 
garažas; lotas 25 per 100. Ren
dų $1656 metuose, kaina $13,-

8 
tas 
per 
604

Jis pats arba kas apie jį žino, 
praneškite sekančiu adresu:

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

(38)

REIKIA AGENTŲ
Gerų kalbėtojų, mokančių an

gliškai ir Lietuviškai del tam ti
kro darbo Radio Pramonėje. Ne 
reikalinga turėti patyrimo su 
radio. Greitas paaugštinimas į 
vedimo pozicijas ir dideli pelnai 
galimi. Komiso pamatas geras. 
Ateikite arba rašykite į Room 
807, 65 Wall St., New York. (35

FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
Važiuoja Lietuvon

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

Lietuvos tolimesnius kam-

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

(36

Su

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydė

ligotus vyrus, moteris ir vaikus. 
Pataiso netikusių formų nosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Medikališkas ir E- 
lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais' iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš 
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygu
tė dykai.

Ferai ir šokiai
— rengia —

LIETUVIU AMERIKOS UKĖSŲ KLIUBAS
Savo Name

1153 PUTNAM AVE. BROOKLYN N. Y.

Del Namo Fondo

Pradžia 21 ir 2 2 Kovo
ir tęsis iki paskutinio nedeldienio Balandžio-April, 1915

FĖRAI bus sukatomis ir NEDĖLDIENIAIS.
Pradžia: Suimtomis 7:30 vai. vakare, Nedėldieniais — 

2:30 vai. popieti! ir tesis iki vėlumai nakties.
TIKIETU KAINA: Perkant išanksto 10c.. prie durti 15c.

Pažangioji Brooklyno ir apylinkės visuomene; —
Kaip jums yra žinoma, kad virš minėtas kliubas yra daug 
ką gero nuveikęs kaip tai politikos dirvoje ir lietuvių tau
tos reikaluose. Taipgi yra aukavęs iš savo iždo labdarin
giems tikslams bei fondams. Prašome tad, kad visuomenė 
remtų šitą musų sumanymą kas kuom gali: aukomis ir at
silankymu į musų parengimą. Todėl kviečiame kiekvieną 
kuris atjaučia tokiai organizacijai, kuri remia ir šelpia vi
suomeniškas ir labdaringas draugijas, nes jei mes nerem- 
sime vieni kitų, tai reikės abejoti, ar mes galėtume nu
veikti ką tokio prakilnaus bei naudingo del žmonijos bei 
tautos labo. Tad dar kartą kviečiame visus atsilankyti į 
musų fėrus, o mes užtikrinam, kad busite pilnai patenkinti.

Kviečia visus atsilankyti —
RENGIMO KOMISIJA.

KELRODIS: Važiuojant Broadway Treinu arba Strytkarlu, reikia 
išlipti ant Gates Ave. arba Halsey St. ir eiti linkui Bushwick Ave.

LIETUVIŠKA AKUftERKA

ęr* Marijona Tamktenė 
Avprio palagų ant pareikalavimo 
&dienų ar naktį, taipgi ir nedėl- 
Odioniais. Darbų atlieka atsakan- 
VVČiai už prieinamų kainų

SO STAGG STREET 
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6731

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimų.

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

Tad nustok vartojęs!) nuodus-vaistus 
ir ateik j

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

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

Brooklyn, N. Y. 
Patarimai Veltui

Ofiso vai.: Utarninkais, Ket vergais 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedol. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

FARMA ANT PARDAVIMO 
MONTROSE, PA.

100 akrų žemės, 6 rūmų stuba, stu- 
boj vanduo, sodas obuolių ir kitokių 

| vaisinių medžiu, 18 melžiamų karvių, 4 
telyčios, 4 arkliai, 3 kiaulės, 50 vištų 
7 kalakutai, 5 žąsys; visi ūkio įrankiai 
šito gazinis inžinas, pjaunama-rišama 
mašina. Del informacijų rašykit ar 
klauskit pas: — Carl Kessler, 243 j 
Reece St., Scranton, Pa. (35 •

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abclnai 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.
4PARSIDUODA NAMAS IR 

AKRAI ŽEMĖS
Parsiduoda gyvenamas nnmis 

dviejų šeimynų. Namas ir žemė 
dasi miestely, taip pat name yra įreng
ta duonkepykla. Namas 
vandenį ir elektros švi< 
Cansville, Conn. Aatsiša 
Parsiduoda labai prieinama 
Karolis Dundulis, 596 Grand 
(ant antrų lubų), Brooklyn, N. Y. (35)

ra n-

turi miesto 
ų. Miestely 

laišku, 
kaina.
Street,

Parsiduoda kendžių, cigarų storas 
Geroj vietoj prie Public School. Lysas 
ant 3 metų. Biznis eina gerai. Prie
žastis pardavimo, 
Prie storo yra du 
kambariai, 
kaip store,
tros šviesa, j. Balkflnas, 598 Driggs 
Av., Brooklyn, N. Y. (35

Viskas
tai ir

vienam paršunku 
gražūs gyvenimui 
gražiai sutaisyta, 
kambariuose elek-

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas)
JI

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankletams ir 

kitokioms Pramogoms
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnės Nėra —
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Narnų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.
r——r-r.—r——-------■‘u 

=*.............

Telephone Triangle 1450

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zonų.

— Kas tenai naujo yra?
• — Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
vių. Jis užlaiko geriausius 
vailgius, 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

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

tono

o

o

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

Kreipkitės adresu:Šiuo

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

JONAS
173 Bridge St.,

1 ....... ...... ............ . ........... ‘"T"..... .......................  ' ......... ....

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

3OE3OE=30X=30E=====30mOI===Z==30E30X=i
Skaniai ir Sveikai galite Pavalgyti tik

NAUJAME RESTORANE

orar

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

Savininkai: JOHN ir EMILY CHEZY
Brooklyn, N. Y.

JE3O

861 Grand Street,
SOE3COE3O IOE3OE

o

o

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir už 
prieinamų kalnų; taippat pasircndavotl svetainų susirinki
mams-, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

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

Nsc.

archyvo
MngylUa

S. PAUŽA
F 131 GRAND STREET 

Brooklyn, N Y.

6
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