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“VIENYBE” TAMSUMĄ | 
IšBLAšKO-Iš VAIKO; 
LIETUVIŲ TVIRTUMĄ 
AMERIKOJ PALAIKO

BAISIOJI AUDRA NUSIAUTU
5 VALSTIJAS UŽMUŠDAMA VIRŠ

840 IR SUŽEISD AM A APIE 3000
Nukentėjo ir Lietuviais Apgyventa West Frank- 

fort’o Kolonija Illinois Valstijoje.

LENKAI BUVO BANDĘ ATIMTI IŠ LIETU
VIŲ ŠIRVINTŲ MIESTELI, BET LIE
TUVIAI ATMUŠĖ JUOS, PRARASDA
MI TRIS SAVUOSIUS.

CHICAGO, ILL., Kovo 19. — Suplaukus pilnesnėms 
žinioms iš smarkaus viesulo-tornado pagautų vietų, pa
sirodo, kad užmuštų mažiausia esama apie 810, bet gali 
būti ir visas tūkstantis. Sužeistų yra apie 3,000. Viesulo 
pradžia buvo Ozarko kalnuose, Missouri valstijoje, bet 
jis išpradžių nebuvo smarkus. Missouri valstijoje tik vie
ną miestą, Annapoll, smarkiau užgavo apie pirmą valan
dą po pietų kovo 17. Po to tornado persimetė į Illinois 
ir Indiana valstijas ir nuėjo i Kentucky ir Tennesse. Dau 
giausia nukentėjo Illinois ir Indiana valstijos. De Soto 
miestelis ir Griffin. Ind. tapo nušluoti nuo žemės. India
na valstijoje žuvo dar dalis Princetono ir kitų miestelių.

Lietuvių dikčiai apgyventa kolonija West Franko- 
fort, Ilk, sakoma priskaito 107 užmuštų ir 500 sužeistų. 
Pavardės žuvusių dar nežinomos, nes žmonės ieško savo 
namų ir giminių. Daug žmonių apdegė, kuomet suvirtę 
pečiai išbarstė anglis po griūvančius namus. Amerikos 
Raudonasis Kryžius ir valstijų gybernatoriai siunčia 
pinigus ir maistą i nelaimingus miestelius. Kai kur pa-

TAD, MIELAS TAUTIETI,^ 
SKAITYKI “VIENYBĘ* — ] 
SUTEIKSI TĖVYNEI 
DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ]

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
London. Pasimirė po ope-| Fairmont, \V. Va. Tapo 

racijos Lordas Kurzon, gar- prisikasta prie kūnų ketu- 
sus anglų aristokratas, po- rių angliakasių, kurie liko 
litikierius, nustatęs anais ekspliozijos užversti aną 
metais Kurzono linija, kai- syki drauge su 30 kitų dar-
po rubežių Lietuvos su Ru
sija.

—o—
Berlin. '.Sovietų laikraš

čiai čia gauti pripažista, 
kad Pietų Rusijoj apie 750,- 
000 vaikučių badauja. Val
džia galinti sušelpti tik a- 
pie 90,000, priklausančių ko 
munistams.

—o—
Palm Beach. Čia nudegė

bininkų. Prie kitų dar ne- 
prisikasta. Kad nuvertus 
nuo savęs bėdą, kompanija 
drįsta net skelbti būk uni- 
jistai tyčiomis padėję bom
bą Į kasyklą, kad eksplio- 
duotų!

—o—
Paterson, N. J. Brom law 

Rogalok, 48 metų, manė, 
kad policija pamiršo jo pra
sikaltimą 1913 metais. Vos

garsus Breakers ir Palm tik grįžo čia vėl apsigyven-
Beach koteliai, kur, sako
ma, žuvo turto apie du mi- 
lionai dolarių. Eina kalbos 
būk padegė vagiai, norėda
mi pasinaudoti suirute, 
idant apkrausyti ten gyve
nančius turčius.

—o—
Tokio. Gaisras nudegino 

apie keturkampių mylią Ja
ponijos sostinės, padaryda
mas virš miliono dolarių 
nuostolių. 8,500 liko be na- 
m n

ti, kaip vienas detektyvas jį 
pažino ir areštavo.

Dunkirk, N. Y. Petras 
Czowski, 16 metų, čia nušo
vė Joną Jackevičių, 21 me
to. Nesako policijai už ką.

—o—
Albany, N. Y. Senatas či: 

priėmė bilių, kuris įsako 
New Yorko miestui įsitai 
syti mašinas del surinkimo 
ir suskaitvmo balsų laike 
rinkimu.

sirodė bjaurus sugedimas doros šios dienos žmonių: dar-------------- ----- --------------
nespėjo viesulą praeiti. Inu kif i vogė kaimynu turtus iš * kad vajas buvęs tokio smarku-

i nuo 
kūno. Vėjas išplėšęs stalčių iš 
jos komodės, kur buvo

PARIS, Kovo 18. — Lietuvos Atstovybė čionai gavu- ‘‘P<lrau<los_ popieriai ir 
si is Čarneckio pranešimą apie lenkų parubezines sargy
bos pastangas atimti iš lietuvių Širvintų miestelį. Lietu
vių pranešimas sako: “Kovo 16 vakare lenkų parubežio 
sargyba, tai*p kurios buvo ir raitarijos, apginkluotos šau
tuvais ir kulkosvaidžiais, staiga užpuolė mūsų parube
žio sargybą ties Šiltintais. Mūsų sargyba iš pradžių pa
sitraukė, bet kontr-atakuodama atsiėmė pozicijas, nors

sugriautų namų. Totfel ^jasVųsta kariuomene palaikyti m°. kad traukė drapanas
tvarką. s. $40 ir, 

.. . i nežinia

I Laukuose dabar guli negyvų 
karvių, susuktų automobilių,' 
pianų, viktrolų, knygų, laikraš
čių, medžių ir kitokio turto.

Vienas vyras išsigelbėjo pa-; 
lygdamas po stalu virtuvėje, ku Į 
ris sulaikė griūnančius medžius.

Ką Skrynskis Sako 
Apie Savųjų Darbus

Paris. Lenkijos užsienio rei
kalų ministeris Skrynskis, ku
ris čia laksto, kad sustiprinus 
ryšius tarpe franeūzų ir lenkų, 
apie Širvintų Įvyki ve ką sako:

“Neturiu jokių žinių apie 
tai'’.

Jis manus, kad lietuvių ra
portuotas Tautų Sąjungai įvy-

GINČO AUKA
Kaunas. — Vasario 12 d. va

karą Nemuno krante tarp Kan
to g-vės ir Aleksoto tiltu praei
vius buvo sujaudinęs nepapras
tas reginys. Nemuno vidury 
karts nuo karto iš vandens iš
kildavo kažkoks žmogus ir ske- 
rečiodamas rankomis nesavu 
balsu šaukė “ratujee" (gelbė
kit). Iš sekusių krante tą vaiz
dą niekas tačiau nesiryžo varg
šui pagelbėti, neturėdami jo
kios galimybės tos pagalbos su
teikti. Tik ties Aleksoto tiltu 
jis buvo pastebėtas iš garlai
vio jurininkų, kurie priplaukę 
valtimi vos gyvą jį ištraukė iš 
.andens.

Kaip paaiškėjo, išgelbėtasis 
Pranas Pocevičius pateko į Ne
muną labai keistomis aplinky
bėmis. Gerai įkaušęs eidamas 
Nemuno krantu, ties Kanto gat
ve jis susiginčijo su savo drau- 

Igu, kurs pašiepė įkaušusio Po- 
cevičiaus sakymą, kad jis Nemu 
ne galįs išsimaudyti ir žiemą. 
Ilgaj nelaukdamas “įžeistasis’’ 
Pocevičius išėmė iš kišenių do
kumentus ir pinigus, įteikė juos 
draugui, prašydamas visa tai 
atiduoti žmonai, jei jam kiek 
“ilgiau“ tektų Nemune užtruk
ti, ir šoko į vandenį. Tačiau 
jame drąsuolis, matyt, greit pra 
blaivojo ir pradėjo šauktis pa
galbos, ir tik ačiū jūrininkams 
buvo išgeiljėtas.

Pranas Pocevičius karščiuoda
mas dabar blaškosi miesto ligo
ninėj.

Apystovos tokios: vokiečių oku
pacijos metu Maurika įkasęs 
žemėn patrankos sviedinį. Vasa
rio 16 d. jis išsikasė ir bandė 
išardyti. Ardomas šovinis spro
go ir sudraskė į gabalus ardy
toją: nutraukė galvą ir abidvi 
kojas. Juozas J-kis.

DEGTINĖS AUKA
Anykščiai, Utenos ap. — Va

sario mėn. 11 d. naktį Vikonių 
kaimo pil. Jurginis 50 metų am
žiaus, grįždamas iš turgaus ge
rokai įkaušęs, pasuko arklį į 
griovį ir su visu vežimu apvir
to. Jurginis pateko po vežimu, 
ir tuč tuojau buvo užmuštas, o 
arklys sunkiai sužeistas. S.

Joniškis, 27-1. — Turgavietėj 
apie 20 v. 10 m. esant tamsiam 
orui du vietos “činauninkai“ 
pradėjo mušti pro šalį einančią 
moterį p. E. už tai, kad p. E. 
ėjo šviesdama sau taką su lem
pute, o “činauninkai-’ mat buvo 
su panelėms ir šviesos bijojo. 
Nukentėjusi iš išgąsčio apalpo, 
nes manė, kad nori apiplėšti.

Praeivis.

MIEGO LIGA
Ilgakiemis. — 11 varstų nuo 

Kauno Suvalkijos pusėj pasiro
dė miego liga. Tuo tarpu serga 
tenai tik vienas žmogus.

NETURI KUR VAIKO DĖTI 
Kaunas. — Šiomis dienomis 

Šančių prekivietėj jauna mote
riškė nešiojo mažuti ir siūlinčjo 
nięte* r.A.i uX’ atidtlbt.

Apspitusios moterys klausi
nėjo ją del ko ji taip daro. Ši 
atsakinėjo, kad ją vyras pame
tęs, tai, neturėdama iš ko gy
vent. esanti priversta kūdikį ati 
duot. Buvusi nunešusi jį j prie
glaudą. bet ten nepriėmę, taigi 
norinti šiaip kam atiduot.

Kam tai priklauso, reikėtų 
pasirūpinti tokiomis nelaimingo
mis.

lenkams teko trys lietuvių kareiviai. Lenkai tada parei
kalavo, idant mūsų sargyba apleistų Širvintas iki 3 va
landos ryto, kovo 17, grasindami už neispildymą pavar
toti jėgą. Mūsiškiams buvo įsakyta pranešti lenkams, 
kad lietuviai šito sklypo neapleis ir kad lietuviai priešin
sis kiekvienam lenkų užpuolimui.”
aron- T--------------------- ~ ■ -^:««^ss=sbsst,-------n T v.

Arklys Išgelbėjo
Lietuvį Groserninką

Hazleton, Pa. Mikolas Kačko-
nis, kuris turi grosernę Beaver

dotis. 60 metų senė išgirdusi 
triukšmų, išėjo laukan pažiūrė
ti. Tuo laiku, kai ji atidarė du
ris, kas tai iš -mušeikų kirto 
senei į šoną ir ta nugriuvo ne
gyva. Suimta keli asmens, įta
riami užmušime senės.

Reikia konstatuoti, kad Di
džiasalio jaunimas neapsišvietęs 
ir nekultūringas. Atvykęs

Alytus. Vagys laisvi. — čia 
paskutiniu laiku pradėjo siaus
ti vagiliavimai, š. m. vasario nu 
iš 10 į 11 dieną liko apvogta 
Sokolskio Ko. Nuostoliai siekia 
10,000 litų. Prieš kelias savai
tes liko apvogtas pil. Jurševi- 
čius. Neskaitant smulkių vagys
čių tai antras stambesnis Aly
tuje vagystės atsitikimas. Mat, 
policija daugiau paboja cicilikų 
ir laisvamanių, tad neturi laiko 
su vagimis apsidirbti.

Dzūkų Vyturys

Latvija. — Kiek gyventojų 
Latvijoje? Padarius Latvijoj gy
ventojų surašymą, pasirodo se
kanti rezultatai: Latvijos gy
ventojų skaičius su mažoms iš
imtimis siekiąs 1,875,000. Taip, 
kad laike 5 metų priaugo ligi 
15,000 gyventojų.

Šiaulėnai. Nauja mada. —• 
Mergaitės etn? su lazdomis, 
vyrai išvirkščiais kailiniais vil
nas į viršų, it vilkai, nors išsi
vertę kailinius ir su lazdomis 
apsiginklavę mergaitės viešai 
pasirodo gatvėse, bet niekas ne
bijo jųjų. Valstietis.

Žinios iš Tornado 
Aplankytų Vietų

Chicago. Netoli Princeton, 
Ind. keturi angliakasiai važia
vo Forduku namo iš darbo. 
Juos pagavo viesulas, bet len
gvai visus iškėlė iš karo ir pa
sodino rave šone kelio, o karą 
nunešė nežinia kur.

Vienas laiškas rasta nuneštas 
šimtą mylių ir padėtas gražiai 
ant kelio.

Vienas miško inspektorius 
valgęs restorane laike audros. 
Pirma jis sako pamačiau, kad 
jau stogo nėra, paskui ir sienos 
dingo. Po to ir jis “išėjęs“.

De Soto, III., miestely viena 
motina gulinti su dviejų savai
čių kūdikiu stebuklingai išliko 
gyva. Puldami namų sienojai 
taip sugulė ant lovos, kad ap
saugojo nuo kitų daiktų, kurie 
sukrito.

Zeiglerio krašte gelžkelio til
tas tapo nukeltas šešias pėdas 
į šalį nuo cemento sutlpų.

West Frankforto ligonbūty 
ligonbūty yra penki kūdikiai, 
kurių tėvai nežinomi. Idant ap
saugoti turtą nuo vagių, tapo 
visur čia išstatyta kareiviai. 
Savininkai gauna leidimus ir 
veža likusį turtą iš sugriuvusių 
joamų. Vandenį miestas ima iš 
Herrino, 15 mylių atstu, šau

kiama liuosnoriai duobes numi
rėliams kasti.

Carbondale, Ill. tiek prisirin
ko sužeistų, kad daktarai buvo 
priversti daryti operacijas ne
numarinę ligonių, kadangi ne
buvo laiko. Paskui atvyko dau
giau daktarų iš Chicagos.

De Soto jau rasta kūnai 45. 
Iš miestelio budinki] tik penki 
namai išliko sveiki. Čia dau
giausia žuvo vaikučių, kurie bu
vo mokykloje laike audros.

Audros takas nebuvo plates
nis mylios, ar daugiau. Ir vėjas 
šokinėjo augštyn ir žemyn pa
liesdamas tūlas vietas, o visai 
apleisdamas kitas. Sykiu su vė
ju buvo smarkus žaibas ir per
kūnija, paskui lietus, kuris vė
liau prigelbėjo užgesinti prasi
dėjusius gaisrus.

Dalis audros užgavo ir Mi
chigan valstiją, kur Detroit e 
pagadino apie 2,000 telefonų.

Vėjas, pūsdamas su smarku
mu šimto mylių į valandą, nešė 
su savimi, apart lietaus, dar 
geležgalius, medžius, automobi
lių dalis, stogus, ir tam pana
šiai. Šie daiktai, krisdami ant 
žmonių, daugybę sužeidė, arba 
visai užmuši.

Heinz fabrikas Princetone ta
po sugriautas ir viena mergina 
užmušta. Kitos sužeistos.

Viena šeimininkė pasakoja.

Brook, važiavo kumelaite 
lektavęs iš “barginių”

isko- 
kostu-l užverti derybas.

mierių apie $800. Netoli Beaver 
Brook jam kelią pastojo ban-
ditas. ir šovė j viršų. Kumelai
tė taip pasibaidė to šūvio, kad 
nešdinosi namo ir parnešė svei
ką Kačkonį. nors banditas vy
damas nuleido i ji anie dvyliką 
kulkų. Viena kulka įstrigo ku
melaitei į šlaunį.

Komunistam Nepavyko 
Išardyti Šeimynos

Kapitalistinis surėdymas, tei
sybė, ardo šeimynas. Bet tą pa
tį daro ir komunistai, štai iš 
Vokietijos miesto Frankforto 
pranešama, kad komunistų par
tija buvo įsakiusi tūlai Emmai 
Bloch divorsuoti savo vyrą, dėl
to, kad tas išstojo iš komunistų 
partijos, nenorėdamas jon dau
giau prigulėti. Bet Emma ne
norėjo šeimynos suardyt ir su 
vyru persiskirt. Tad komunistų 
eržilai priėmė rezoliuciją ir iš
metė Bloch’ienę iš partijos.

kis yra vienas iš daugelio paru- 
bežy atsitinkančių susikirtimų, 
kadangi rubežius labai “pras
tai“ išvestas. Skrynskis sako, 
kad jo valdžia pasiruošusi išriš
ti visus klausimus su Lietuva 
taikiai ir nesenai darė žingsnius 

Anot Skryns-
kio sargybiniai abiejų valstybių 
dažnai pereina rubežių ir atsi
duria kaimuose, kuriuose netu
rėtų būti. Ikšiol tokie dalykai 
būdavo taikiai išrišami ir Skryn 
skis mano, kad ir Širvintų įvy
kis būsiąs panašiai išspręstas...

Tautų Sąjungos valdininkai, 
gavę Lietuvos protestą, nuste
bo. kadangi jie manė, kad lie
tuviai jau pradeda draugauti* 
su lenkais. Esą pereitame Są
jungos susirinkime lenkai buvo 
malonus lietuviams ir šie taipgi 
nežvairavę. Valdininkai mano, 
kad lietuviai perdaug išpūtė 
Širvintų įvykį, dėlto, kad jau 
yra ganėtinai įpykę del konkor
dato, kuriuo popiežius Vilniją 
atidavė lenkams.

NEPILNAPROTĖS SAVI
ŽUDYBĖ

Gircikonys. — Butrimonių v. 
vasario 16 d. rytą Dabukytė ser 
ganti proto liga, miegančiam 
broliui surišo kojas, pasiėmusi 
skustuvą sužeidė du mažus bro
lio vaikus. Paskui kitam gale 
namo užkamary uždegė linus ir 
išlindusi per langą persipjovė 
sau gerklę.

Vaikams norėta išpjauti akys, 
bet sužeista tik kaktos.

ĮSIVILKO PONIOS PALTAN 
Kaunas. — Sekmadienį. 15 d. 

“Aušros’’ gimnazijoj vakare din 
go vienos ponios apsiaustas. Ie
škojo, bet veltui, nes pasirodė, 
kad ten buvusia girtas studen
tas Eks. vieton savo apsiausto 
pasiėmė moterišką ir vežiku va

liavo sau linksmas... Policija jį 
sulaikius apsiaustą atėmė.

Levikainiai, Šaukoto. — Kad 
mušasi tai mušasi, penktadie
niais (turgus) įsigėrę degtinės 
nežino ką daro. 30-1 š. m. Levi- 
kainių k. vaikinai peiliais suba
dė 2 arkliu ir keletą žmonių ap
daužė. Mušeikas suėmė ir nuga
beno į Grinkiškį pas Nuov. Vir
šininką. Valstietis.

Liutkaus Užpuolikai
Gavo Po 12 Metuc

Baltimore, Md. Kazys Getz ir 
Artur Sansreget, kurie buvo 
užpuolę K. Liutkaus čeverykų 
krautuvę aną savaitę, gavo po 
12 metų nuo teisėjo Arthur 
Stump.

N opa vyko Bosą m s 
Algas Nukapoti

Cleveland. O. čia įvyko ka
syklų savininkų konferencija, 
kurios tikslas buvo pradėti al
gų kapojimą Cenitraliniame an
glių distrikte. Bet iš astuonių 
delegatų Indiana valstija pri
siuntė tik tris, Illinois visai ne
dalyvavo, Ohio prisiuntė 8 , o 
Pittsburgas 7. Tokiu būdu savi
ninkai išsiskirstė ir algų kapo
jimas atidėtas toliau.

DENATŪRATO EPIDEMIJA
Pašvenys, Jurbarko valse. — 

Nors ir uždraudė valdžia Klai
pėdos -kr. viešai pardavinėti de
natūratą. bet geriantieji gauna 
jo visuomet užtektinai. Be de
natūrato vietiniai žmonės varto
ja dar anodijų. Be denatūrato 
ar be anodijaus neapsieinama vi 
šokiose talkose, inamynėse, ves
tuvėse ir šiaip kitose kaimo pra 
mogose.

Buvo atsitikimų, kad nuo ano
dijaus žmogus pradėjo blūdyti 
(psichinai susirgo).

Anodijos čia pradėta vartoti 
nuo Vokiečių okupacijos laikų 
ir iki šio laiko vis daugiau ir 
daugiau pasitaiko jį gerenčių- 
jų. Valdžia jau uždraudė vie
šai pardavinėti Klaipėdos kraš
te denatūratą, bet reiktų dar 
uždrausti anodijus. Vytaitis.

ŽYDAI TRAUKIASI Iš 
LIETUVOS...

Kaunas. — 19-2 Palestinon iš
važiavo 150 žydų, daugiausia 
jaunimas. Abelnai emigracija iš 
Lietuvos Palestinon žymiai pa
didėjo.

Zarasai turi unosava elektros 
stotį, bet nuolat gauna sėdėti be 
šviesos, ar patys kokiu kitu 
būdu gamintis šviesą, nes sto
ties “ponai ” nėra tiek subren
dę žmonės, kad savo laiku švie
sos duotų. Mūsų koresp.

Latvija. — Latvijos universi
tete už mokslą, Seimo nutari
mu. svetimšaliai mokės tris syk 
brangiau už latvius, būtent Lat
vijos piliečiai mokės 140 latų, 
gi kiti 420 latų i metus. Lietu
viai, kaip ir iki šiol bus sulygin 
ti su savaisiais.

VIENIEMS JUOKAI, KITIEMS 
AŠAROS

Sudargas, šakių aps. — Sau
sio 24 d. Sudargo girininkijoje 
buvo parduodamas miškas. Pa
sipainiojo kaž kaip žmogus su 
linų pundu. Dvi išsigėrusios 
merginos linus padegė, kad bū
tų juoko, žmonės linų pundą be 
gesindami užmetė degančių linų 
ant girininko trobos stogo. Gi
rininkas su žmonėmis puolėsi 
gesint linus ir stogą. Daugelis 
susidegino drabužius, o mergi
nos verkdamos pateko šaltojon. 
Varžytinės buvo sustabdytos, o 
žmonės vėl grįžo nepatenkinti 
be malkų namo. Mok. A. J-tis

KAM SUKAKTUVĖS 
NELINKSMOS

Lileikiai, Rokiškio apskr. — 
Vasario 16 d. šileikių kaime jau 
nas vaikinas 20 metų Maurika 
žuvo nuo patrankos šovinio.

Leipalingis. Nužudymas Di
džiasalio kaime. — Vasario 11 
d. Į vestuves suėjo iš kitų kai
mų jaunimas. Didžiasalio vaiki
nai panorėjo primušti vieną at
vykusį vaikiną, šis pasislėpė vie 
name bute. Didžjpsalio vaikinai 
apsupę namą ir pradėjo bala

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)į

1
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Vienožinskis ir Kudirka
(Lygihamoji Charakteristika)

Rašo K. Gudas

Redakcijos Straipsniai Į;
JAU SUŽVANGĖJO GINKLAI 
DEL KONKORDATO

Girtubkliavimaš.
Vis daugiau ir daugiau žinių 

ir straipsnių lietuvių spaudoje 
tenka matyti prieš girtuokliavi
mą. Žinios praneša apie nelai
mingus Įvykius, kurie iš girtuo
kliavimo nutinka. Straipsniai gi 
bando žmones atkalbinti nuo gė
rimo.

Bet girtuokliavimas vis didė
ja. Ir lietuvių kolonija Ameri
koje yra kolkas bejėgė j Į su
drausti. Negelbsti nei šaukimai 
būti žmonėmis ir vyrais, nei nu
rodymai Į pražūtingas girtuok
liavimo pasekmes.

Sulyg pranešimo iš Paryžiaus, Tautų Sąjungon par
ėjo skubotas Lietuvos Vyriausybes pasiskundimas ant 
lenkų, kurie ginkluota jėga pradėjo pulti lietuvius ties 
Širvintais, kad lietuviai šį miestą apleistų ir i_____ ..
lenkams.. Kiek, kruvinų nuostolių šitas puolimas padarė, 
telegramai dar nepraneša; pasako tik, kad lenkų sienos 
sargai suėmė tris Lietuvos kareivius ir nusivarė pas savo 
nelaisvėn. Štai vaisius dievobaimingosios kademų po
litikos linkui lenkų 
deda rodyti savo himniškas iltis, ir kaip toli jų puoli
mai nueis, tik ateitis galės parodyti.

Gavusi Lietuvos pasiskundimą, Tautų Sąjunga ge- 
i/ai nuspėjo, sakydama:
zinę nuo Romos Papos konkordato su lenkais, kuriuo Va 
tikanas paveda Vilnių lenkams, kaipo lenkų teritoriją.” 
Šitas labai lengva nuspėti. Šis konkordatas davė lenkams 
daug moralės stiprybės, kurią jie dabar išnaudoja savo I 
visai nemorališkiems tikslams. Dar nespėta pasirašyti 
šventas konkordatas, ir lenkai jau sužvangino ginklais 
ant lietuvių kraujo ir lietuvių žemės. Už tą yra atsako
mybėje Romos Papą, kuris pavedė Lietuvą draskyti vil
kams.

“brolių Kristuje.” Lenkai jau pra-

Kaip Lietuvoje mus piešia.
“Lietuvy” tūlas J. ž. rašo: 
“žymi mūsų tautiečių dalis 

gyvena už mėlynųjų jūrų, to- 
viuo ncojhnioj Amerikoj — “aukso ša- 
atiduotlJ1^” Daugelis apleido tėvynę, 

bėgdami nuo žiaurių rusų per
sekiojimų Lietuvos verguvės lai 
kais, bet didesnė dauguma iš
plaukė Amerikon sau laimės ieš 
koti, aukso kalnų kasti. Vieni 
mūsų broliai Amerikoj greit 
praturto, susikrovė kapitalo, 
virto pramonininkais; kiti, pri
sikasę aukso, grįžo tėvynėn; tre

KAIP TAI SUNKU VEIDMAINIAMS 
ORIENTUOTIS!

Matomai lietuviai tebėra įsier-pti, patekę sugedusion miestų at- 
 ” — 'mosferon, virto girtuokliais, ne- 

- - - ■ •...............-- m. teko dorovingumo. Nemažas
skaičius lietuvių ten grumiasi 
su badu ir dideliu vargu užsi- 

L dirba sau duonos kąsnį. Apsi- 
vylę aukso šalimi, ilgisi tėvynės, 
jos žaliuojančių miškų. Be to 
lietuviai Amerikoj dirba moks
lo, meno ir visuomenės srityse, 
žodžiu, ten gyvenamas atskiras, 
savotiškas lietuvių gyvenimas.”

—o—
Lietuvos šauliai.

Kaune įvyko Lietuvos šaulių 
seimas, kuriame paaiškėjo, kad 
Šaulių susitvėrė 43 nauji būriai 
ir prisirašė 3077 nauji nariai.

Dar visai nesenai mūsų klerikalai savo laikraščiuo
se triūbijo, kaip Romos Papa esąs mielaširdingas, kaip 
jis Lietuvą užtariąs, kaip jam Lietuva esanti artLprie ,Taippat paaiškėjo, kad krikščio- 
širdies ir taip toliaus. Kai mes iš šitokių zaunų juokėmės lnvs J’au siekia 
ir raginome mūsų vientaučius neklausyti Romos agentų 
žabangų, tai mus kbliojo “bedieviais.”

‘ * A “supartyvinti” 
šaulių Sąjungą, kaip jie siekia 
supartyvinti kooperatyvus.

A. Žmuidzinavičius išdavė at
skaitą surinktų aukų Ameriko
je, iš kurios pasirodė, kad jam 
pavyko surinkti apie $14,000, o 
bet jo suaukauta dar $5,551. 
čia neįskaitoma aukos-bonai. 
Centro Valdyba, pažymėdama 
amerikiečių duosningumą, sako: 
“Partinių vaidų obalsiai pasiekė 
ir Ameriką, ir gausiojo amo

niais laikais Vatikanas neveda savos politikos. Jis seka1 rikiečio ranka kiek susigniau- 
didžiųjų, galingųjų valstybių pėdomis.” Taigi, taigi. Va
tikanas senai, ne tik dabartiniais laikais, paliovė ėjęs 
Kristaus pėdomis, o pradėjo eiti su tais galiūnais, kurie 
(langiaus siūlo Vatikanui aukso. Tik mūsiškiai Romos 
agentėliai to nemato. Užtai jiems vargas, kai prisieina 
mainyti veidus ir prieš mūsų vsiuomenę teisintis.

Dabar prigautis jau įvyko. Romos Papa atidavė mū
sų sostinę Vilnių lenkų banditams, ir mūsų klerikalų va
dai jau maino veidą; Uolus klebonijų tarnas p. Pakštas, 
kunigų “Draugo” nr. 63 jau verkia apie Vatikano poli
tikos netikrumą. Dabar jau ir jie mato, kaip jie nusikal
to prieš Lietuvos tautą skelbdami viliugystę, todėl bando 
nors savo poperiuje Vatikaną doros pamokinti. Esą: 
Vatikanas “seka galiūnų pėdomis. Išrodo, kad dabarti-

Dar toliaus šitas klebonijų tarnas rašo: “Vatikano 
užtarimas mums Vilniaus jokiu būdu nesugrąžins.” Argi 
įiesugrąžins? O dar visai nesenai net tokis prof. kun. 
Bučys tikrino tame pačiame “Drauge,” kad tik ant Papos 
reikia atsidėti, ir Lietuvą nežus. Katras dabar yra me
lagiai: ar kun. Bučys ar p. Pakštas?

.Vienok nereikia manyti, kad veidmainiai kuomet 
nors ištikrųjų kalba. Tas pats Pakštas jau pradeda savo 
skaitytojus raminti tuomi, kad dar nesą žinoma, kam 
Vilnius ištikrųjų priklauso. Esą: “Lietuviai (ir tai be
veik tik jie vieni) sutinka, kad Vilnius priklauso Lietu
vai. Bet ten anapus Vilniaus — kurgi tikrai eina Lietu
vos siena?’2

Matote, p. Pakštui dar neaišku, kam ištikrųjų Vil
nius priklauso. Kadangi jam neaišku, kodėl neaišku. Ji
sai tingi pasižiūrėti į Lietuvos istoriją, kuri rodo, kad 
Vilnius buvo Gedimino įsteigtas ir lietuvių, o ne kieno 
kito rankomis statytas. Jisai tingi prisiminti net Liepos 
12,1920, Lietuvos sutartį su Rusais, kurie Vilnių Lietuvai 
pripažino. Jisai nenori prisiklausyti vaitojimams Vil
niaus lietuvių, kurie tikrai žino, kad jie stena po svetimu 
jungu. Jisai nenori girdėti balso visos Lietuvos, kuri vie
nu balsu šaukia: “Mes be Vilniaus nenurimsim.” Jisai ra
minasi save tik tuomi, ką lenkai su Romos Papa tvirtina, 
kad Vilnius dar nėra žinomas kam priklauso, todėl lai 
priklauso — lenkams!...

i Je. Sunku veidmainiams orientuotis, kur iš vienos 
pusės prisieina savo tėvynę pardavinėti po sklypučius, 
ir kur iš kitos pusės prisieina klauniškais maivojimais 
teisintis prieš visuomenę iš savo darbų.

žė/1
Kasoje Sąjunga dabar turinti 

virš 173,300 litų.

Apie Lietuvos reparacijas.
' žinių skyriuje jau buvo pra

nešta “Vienybėje”, kad alijan- 
tai atsiuntė Lietuvos valdžiai 
Vokietijos raštą, kuriuo ta įkai
nuoja Klaipėdoj paliktą lietu
viams valstybinį turtą sumoje 
600 milionu litu. Už tą sumą 
Lietuva turėsianti alijantams 
reparacijos nuošimtį mokėti.

Visai neabejotina, kad vokie
čiai, norėdami ant kitų kupros 
užkrauti kuodaugiau reparacijų, 
Klaipėdos valstybinį turtą per
daug išpūtė. Tą supranta ir a- 
lijantų reparacijos komisija, ku 
ri, prisiūsdama lietuviams vo
kiečių įkainavimą, prašo jį pa
tikrinti ir duoti savo pastabas.

Lietuviai, patikrinę, gali būti, 
ras tik kelintą dalelę tų 600 mi
lionu litu, v L

Davatkos nori matyti
Kunigo uodegą.
“Liet, žinios” rašo sekantį iš 

Skuodo, kur kunigas Dagilis tu
rėjo prakalbą:

“Dagilis toliau pradėjo aiš
kinti, kad visi socialistai esą su 
uodegomis ir tiktai ragelių be
reikia. Užklausus vienam: gal 
ir Tamsta su uodega? atsakė: 
Taip! einam į pirtį — parody
siu.

“Tas nekuriom davatkom la
bai patiko, nes saldžiai nusišyp
sojo, bet rimtesnė publika tuo-
mj labai .pasipiktino. Ant kiek- Vienok “fleperiai” nepaklausė.

vieno nepalankaus klausimo 
nigas kvietė policiją, kad ši 
žinotų užklausėjo vardą.”

—o—

ku-
su-

Vėl riksmas.
“Gręžimo taktiką” sekdami, 

prie Eastono SLA. kuopos norė
jo prisirašyti trys “draugai.” 
Vienas, įstodamas sumelavo sa
vo metus, o kitj h'gi tikrai sa
vo metų nežinojo. Po to tapo 
patirta, kad jie yra “gręžikai,” 
nuo kurių net tokios darbininkų 
organizacijos kaip Amalgamei- 
tai pradeda valytis, kaipo nuo 
kenksmingų negeistinų bile orga 
nizacijai gaivalų.

Tie “draugai” teisėtai nebu
vo priimti į SLA. Gerai. Da
bar jų draugai rėkia, kad čia 
“nešvari politika,” “kenkimas 
Susivienijimui,” ir tt. Tokie 
pat riksmai buvo girdimi ir 
Bimbą išmetus, o paslapčiomis 
patys bolševikų vadai pasako
jo, kad esą, gerai, kad Bimbą iš
metėto.

Taip ir čia: griovikų ir frak- 
cininkų Susivienijime nereikia. 
Nežiūrint, kad kuopos valdyba 
ir pasakoja būk jie sveiki “vi
suomeniškai” žmonės, jie nėra 
visuomeniškai sveiki. Mums rei
kia statytojų, gerintoji], o ne
protaujančių, griovikų srovės 
draugų.

Kiaušiniai ir Zccchini.
Elta praneša, kad į popiežiaus 

atstovą Zecchini lietuviai mėtė 
kiaušinius. Gaila, kad jis nepa
sirodė idant priimti ant savo kū 
no tą užpelnytą garbę, bet, ma
nome, kad jei kada nors Dzievu- 
lis ‘padarys iš Zecchinio popie
žių, savo gyvenimą Lietuvoje 
jis nevadins “geru,” kad da
bartinis popiežius,- vadina 
ša vos gyvenimo valandas 
rais laikais.”

Var-
“ge-

žmonės,, 
apie ra-

gyvuoja 
manda- 

didžiuose

Jžyniios sukaktuvės.
Balandžio mėnesį sueis lygiai 

penki metai kaip Amerika pa
statė butlegeriavimą didelės 
skalės biznių. Seniau, būdavo, 
butlegeriai gyvuoja ti'k kur ten 
tarp Kentuckey kalnynų. Jie bū
davo pusiau laukiniai 
vos mokanti kalbėti, o 
štą neį neužsimink.

Šiandien butlegeriai 
tarpe mokyčiausių ir 
ginusių gyventojų
miestuose. Apie juos rašo visi 
laikraščiai. Del jų savo buingų 
laiką pašvenčia šalies teisėjai, 
policmanai ir kiti piliečių pini
gais gyvenanti valdininkai, šian 
die butlegeriaj gyvena palotino
se, perka dvarus Italijoje ir ki
tur, važinėja gražiausiais ka
rais.

Nežiūrint tokio pažymėtino į- 
vykio, regis, penkių metų su
kaktuvių, vienok, niekas nesiruo 
šia of iciališkai ir atvirai švęsti. 
Paslapčiomis, gali būti, prohi- 
bicijos įvedimas ir bus šven
čiamas.

—o— 
Apie pajaunėjimą.

Dr. Grinius “Sveikatoj” pra
neša sekantį dalyką:

“Medicinos laikraščiai prane
ša, kad Dr. A. Gregory tik ką 
pasimirusiam 20 metų jaunikai
čiui pautelį išpjovęs, įsiuvo jo 
pusę į pilvo sieną 68 metų visai 
jau apsilpusiam seneliui. Dviem 
savaitėm praėjus, senis pasida
rė stipresnis, gyvesnis, judres
nis. Po 24 dienų senis tartum 
savo senatvės nusikratęs, pra
dėjo po senovei savo žvejojimo 
darbą. Pusę metų sukako, senis 
vis dar esąs smagus ir jau
čiasi vyru.”

—o—
Raudonos kaklaraištės 
Pavojingos

Miestely Fosteria Ohio 25 
studentai, nešiojanti raudonas 
kaklaraištės tapo suspenduoti iš 
mokyklos. Jiems buvo sakyta, 
kad ta “mada” perdaug drąsi 
ir kitiems ramumo neduoda.

Dar netolimoj praeity užgeso gyvenimo žva- tautos vadai, bendrų idėjų siekėjai, abu kasdieną 
kū dviejų mūsų didelės pagarbos vėrių tautos! mūsų tautos lūpose minimi: pirmas (Vienožins- 
vadų — Vienožinskio ir Kudirkos.

Gyveno abu viename laike, kartu dirbo ben
drai idėjai, vedė tautą laisvės keliu, bet nelaboji 
mirtis nebedavė jiems sulaukti savo darbo vai
siams — pamatyti Lietuvą laisvą. Devyniolikto 
šimtmečio pabaigoj laikas užpilia jų kūnus že
mėmis palikdamas vardus amžiams mūsų istori
jos lapuose minimus. Darbuojasi abu sunkiais 
Lietuvos gyvenimo laikais, žiauriais persekiojimo 
metais įstatydami net savo gyvybę pavojun. Pir- 
masai, Vienožinskis iš savo širdies gelmių plau
kiančiomis dainomis stiprina lietuvių prislėgtą 
dvasią, kelia tautos nupuolusį ūpą, džiaugiasi su 
tais, kuriems viskas gerai sekasi, verkia kartu 
su ištremtaisiais, gėrisi pats ir džiugina kitus 
amžina laime, vis tai išreikšdamas dainoje:

“Oi gi gražus! gražus tolimasai dangus,
Kada man pašauksi ten, Dievuliau brangus”..
Antras, Kudirka atydžiai seka kiekvienos tų 

laikų dienos apsireiškimus, pastebi nesąmonin
gą rusifikacijos politiką ir visa tai kūrybos pil
noj publicistikoj aiškiai mums atvaizduoja. Sa
vo satyrose (“Viršininkai,” “Lietuvos tilto at
siminimai”) vaizdžiai parodo gobšių rusų valdi
ninkų Lietuvoje gyvenimą. Būdamas humanistas 
-pacifistas, šalininkas visuotinos taikos, mato ga
lybę ne ginkle:

“Ne tas yra didis, prieš ką milijonai 
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia”,., 
bet galybė tik moksle, darbe ir kilnių idėjų 

siekime:
“Galingas tasai, kurs be kraujo gal skliesti
Tarp svieto brolystę iš krašto į kraštą...”
Abu trokšta Lietuvai laisvės, abu eina į liau

dį; iš ten semia medžiagą savo raštams ir ją var
toja kaipo priemone vesti tautą idealo keliu; nes, 
kaip pirmas, taip ir antras mato gyvenimą tiktai 
ideale. ‘ •

Vienožinskis būdamas jausmų žmogumi, įlie
ja dainuodamas ugningus jausmus į lietuvių šir
dis, ir štai šiandieną savo dainoms minimas jau
nuomenės tarpe. Jo dainos yra iš širdies skaus
mo nupintos ir nėra to vargo, kurio Vienožinskis 
nebūtų apdainavęs. Bet tame varge jis randa di
džiausi grožį, juo gėrisi ir nusiramina tiktai dai
noje: 
“Oi dainos-dainelės jūs mano patieka, 
Visi širdies skausmai pas jumis palieka. 
Tada aš laimingas, kada jus dainuoju, r, ./L, 
Kada savo vargus verkdams išrokuoju.”

Kudirka gi labiau protu vadovaujasi, veikia 
savo raštais daugiausia publicistika, labiau kreip
damas domę į Lietuvos inteligentus, ragina kiek
vieną, galintį dirbti kultūroj darbą, prisidėti prie 
tėvynės pakėlimo šaukdamas:

“Kelkite!... Kelkite!... Kelkite!...”
Kas tik neina jo nurodytu keliu, kuris tik 

neieško kviečių, Kudirka savo raštuose, savo sa
tyrose (“žvirbliai ir kaliause”), tą skaudžiai pla
ka, nors tai būtų jam geriausias draugas aiba tik 
riausias brolis. Ragina prie darbo kitus, dirba 
pats, kiek tik jėgos leidžia, komponuoja muzika- 
linius veikalus, rašo eiles, kurios, žinoma, nepri
lygsta Vienožinskio eilėms.

kis) dainose sodžiaus jaunuomenės tarpe, ant
ras (Kudirka) hymne, Tėvynės sūnų būry, po 
laisvėn išskliesta tautos vėliava — abu yra 
kasdienybės žmonės, abu amžiais minėtini. 
Panevėžys, 1924 m. lapkr. 24 d.

ne-
I

11

o
%.

DAINOS AIDUŽIAIS

o o

Skamba garsas dainos.
Iš krūtinės jaunos,
Ir suvirpsta tylusis oras:
“Vai, aš trokštu nūnai
Nuplasnoti tenai,
Kur žvaigždynų emaliuojantis choras.

Kur laisvai, lyg sparnais
Išsvajotais sapnais
Aš skraidyčiau po eterio plotus,
Kur dainužių balsais — 
Stebuklingais garsais 
Apipinčiau vaizdus suposmuotus.

Ašej trokštu tenai
Nuplasnoti nūnai
Ir svajoti po erdvę žvaigždėtą,
Bet nūnai negaliu
Skrist svajotu keliu, 
Negaliu nūnai būt poetą...

Te dainuoja linksmai, f
Verda jųjų jausmai,
Tie poetos dainuoti kur gali, \ 1
O aš vargšas tiktai
Bedejuosiu liūdnai
Savo liūdną apverkdamas dalį.

Biržai, 1924-11-10 d. Bern. Brazdžionis

O' o o

LIEPSNOJANČIOS UGNYS.

Rasos spindi, 
Gėlės dega —
Ryto saulės šypsena...

Vasarėlės
’ . į... 4-„.(

Tai gėlynų dovana....

Suliepsnojo
Gėlės visos
Kaip mergaičių kad veidai.

Visos ugnys,,
Visos liepsnos —
Skamba meilės vien aidai...

Imki ugnj, 
Glauski liepsną — 
Būsiu tavo mylima...

5#

Vienožinskio eiles — tai iš širdies gelmių 
plaukiąs graudus poetės balsas, kuris veria kiek
vieno širdį.

Kudirkos eilėse jaučiamas dirbtinumas, di
daktika (“Maniesiems“, “Labora” ir k.). Bet už- 
tad Kduirka pralenkia Vienažinskį savo satyra, 
turinčia daug savyje kūrybinio elemento, — 
skaudžia, pliekiančia satyra. Pralenkia Kudirką 
Vienožinskį savo būdo ypatybėmis.

Aktyvus publicistas, objektingas. “Aš einu 
per tėvynės dirvą ir, kur tik pamatau kūkalius, 
raunu iš dirvos, o ieškau kviečių,” taip jis pats 
save apibūdina. Universalus — viską įžiūrįs savo 
pasaulėžiūra. Kas gražu, — nežiūrėjo ar tai būtų 
pas socialistus ar pas katalikus, — jis kėlė ir gy- 
rė, o blogą neigė.

Entuziazmingai siekiąs idealo, talentingas 
kūrėjas, intelekto ir tvirtos valios žmogus, su Į- 
sitikinimais ne nuo aplinkybių, bet iš jo paties 
paeinančiais, matąs laimę pačiame žmoguje, di
džiausias tautos žadintojas, himno autorius, nenu 
tilstąs varpininkas, kurio šaukimas vis dėlto pri 
kėlė Lietuvą, — štai Kudirka.

Pasyvus veikėjas, viskas Dievui ir visko lau
kiąs iš Dievo, aktingai siekiąs žmonijos tarpe 
šeimyninio sutikimo ir griežtai neigiąs jungtuves 
daromas turto delei — tai Vienožinskis:

“Neik už to bernelio, mergele jaunoji, 
Kurs derėt pasogos pas tave atjojo...”

čia Vienožinskis atkalbinėja mergaitę nub 
draugystės su tokiuo berneliu, kuriam turtai 
brangesni už širdies reikalus. Lirikas, talentin
gas poetą, o taipgi ir satyrikas (“Vilkas ir 0- 
žys '), mistikas, jausmų ir giliai tikintis žmogus, 
— tai Vienožinskis.

Abu didelį kūrėjai, linkai, satyrikai, poetai,

Kaunas,

Gėlės žydi,
Skinki žiedą —
Čia juk tavo dovana...

— Pranas Bernatonis

o o

ŽIBANTI ŽVAIGŽDELE

(Skiriu A. J. Jokūbaičiui)

žibanti žvaigždelė
Tu mūsų tėvynės, 
Gražiai dainos pintos 
Jūs jaunos krūtinės.

Poezijos pluoštai 
Puošia liaudies sielą, 
Jūsų dainų posmai 
Yr niūniuoti miela.

Jaunasai karžygį 
žibėk del tėvynės, 
Tegul jautri daina 
-Veržias iš krūtinės.

O jūsų dainelių 
Aidai yr griaudingi 
Naikintojai ledo

Krūtinių galingi.
Jaunasai poete
Tėvynės žvaigždele,
Nepaliauk dainavęs
Svetimoj šalelėj!

(Perskaičius knygą: (“Svetimoj 
šaulio Verpetuose.”)

J. Gogelis.
Padangėje Pa-
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XIV
Koperacijos Stovis. (Tąsa)

Kuomet progresyviškojį sro
vė ėmė tvarkyti ekonominiai 
apirusį karo laikais kraštą, 
krikščioniškoji srovė nesnaudė 
ir veikė apie politinio šalies 
vairo pagrobimą į savo rankas. 
Visuomenė tačiau aiškiai pasa
kė, kad krikščionių rankos 
kvėpia Romos krapu ir nežiū
rint visos Lietuvos sumobilizuo
tųjų įvairios rūšies “seserų” ir 
davatkų balsų, visu trečdaliu 
atidavė balsų daugiau pirmeivi
nėms srovėms. Bet krikščionys 
juk ne pirštu penimi: jie žino, 
ką reiškia turėtj krašto valdžią 
Savo rankose. Taigi, turėdami 
“galią,“ visą 100,000 balsų “iš
aiškino” lauk ir pasidirbo kai 
tik reikalaujamą sau Seime di
džiumą. Taip tai “aiškiai pasi
sakė” Lietuvos visuomenė per 
rinkimus į Seimą, žinoma, kie
no valia, to ir teisybė, nors su 
ta teisybe nereikėtų labai jau

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 A. M.
Nuo 2 iki 4 P. M

XT . .. . 7 iki 8 p- M.Nedeliomis Nuo 10 iki 3 p. M.

0OEXO

ir Lietuvos ateičiai lėmė nepra- 
girtis krikščionims. Tiesa, poli
tinę galią krikščionims pasise
kė paimt į savo rankas, bet už 
tai ekonominiai reikalai, pra
šliaužę jiems pro nosę, pateko 
pirmeivinių srovių rankošna. 
Ypač koperatyvų vadovai, būda
mi šalia politinių rungtynių, ir 
užsiimdami vien ekonominiais 
šalies reikalais, kopcracijos sri
tį pakėlė į gana augštą laipsnį 
stą perspektyvą.

Ir čia tik krikščionys pama
tė, kad nors jie ir gudrūs po
litikai, bet ekonomijos srity žio
pliai. Susisgribo padarę klaidą. 
Ėmė save reklamuoti dideliais 
toj srity žinovais, statydami pa
vyzdžiu bankininką kun.. Vailo
kaitį. Ėmė pirštis ir geru ir pik 
tu koperacijos sritin. Bet leng
viausiu keliu smelgktis į pra
žiopsotą sritį jie pripažino dema 
gogiją. Mes, vietiniai, o ir jūs 
amerikiečiai, gerai galime su
prasti pokarinę ekonominę su
irutę visoje Europoje, o Lietuva 
juk stovėjo ant kelio didžiausių 
karo audrų. Iš karo audrų Lie
tuva išėjo apiplėšta, o išėjus pa
liko politinio partijų šmugelio 
arena, kol galop visai pakliuvo 
į juodojo internacionalo ran
kas. Ar galima reikalauti nor
malaus vystymosi ir plėtojimo
si ekonominėms bendrovėms pa
našiose apystovose? Bet mūsų 
dienos viešpačiai šį nenormalu
mą, viešai ir slaptai, demago-

OE3O
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Gamtos ir Kaimo Vaizdai
Fotografijos Mariampolčs Gimnazijos prof. Tono

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

Ankstyvas Pavasaris Suvalkijoj. 
Lpelis Suvalkų apskrity. 
Šešupė ties Mariampole, Carcinkai 
Skalbėja suvalkietė. 
Suvalkiečiai kerta rugius 
Rusių gubos Suvalkų laukuose. 
Kelelis per mišką.
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3
4
5
6
7
8
9
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giniai’S' triksais, įrašo sąskaiton]“lietuvio,” “anglo/’ “vokiečio” 
tai' visarpirmeivinėms srovėms, kiša 

kuolą į važiuojančio koperacijos 
vežimo ratus ir tarnaudami nuo 
giems Romos katolicizmo tiks
lams, ardo koperaoiją. šiuo tik
slu ir tapo sušauktas “krikščio
nių koperatyvų” neva kongre
sas, kurs liko su kunigų palai
minimu atidarytas vasario 20 
dieną, jr kur visi darbai ir tari
mai vedami prie vieno “mo
dus” — “Mes visur ir visuomet 
privalome būti lietuviai katali
kai.”

Mano nuomone, visai bereika
lingas priedas “lietuviai.” Viso 
pasaulio katalikai yra vieno 
kurpalio žmonės, kaip viso pa
saulio komunistai yra vienodi. 
Tai dvi analoginės srovės — 
sektos, tik atskirų spalvų — 
viena juoda, kita raudona. Vie
na tarnauja Romai, kita Mas
kvai. Ir prikergt joms tautinį

ar kitokio prTdeckd 
bereikalingas dalykas. Lietuvos 
(ne lietuviai) katalikai yra be- 
taučiai žmonės, kaip ir jų dar
bai ir pasiryžimai nieko ben
dro su tauta neturi. Taigi ir 
pastarasis jų “žygis” į kopera- 
ciją yra labai teisingai apkai- 
nuojamas pirmeivinių Lietuvos 
srovių, kaip apkainotas “žygis’ 
ir į krašto valdžią.

Lietuvos pirmeivinei visuome 
nei prisieis išlaikyt ir perkentė
ti “katalikų” smūgius ekonomi- 
no vystymosi eigoj, kaip prisi
eina kentėt ir išlaikyt politinį 
“katalikų” jungą. Bet joks mo
kslas neduodamas už dyką — vi 
suomenė už mokslą irgi turi už- 
simokėt. Tik kuomet pereis krik 
šėtoniškąją mokyklą — bus gu
dresnė. Bus labiau užsigrūdijusi 
gyvenimo sūkuriuose...

(Užbaiga)

LAWRENCE, MASS.

Visokie margumynai ir geri 
daiktai

Lietuviai ir Amerikos 150 Metų Paroda
Rašo Z. Jankauskas

kad rengiamon parodon bus už
kviesta net 50 tautų dalyvauti. 
Pakvietimus, laiškų formoj, iš
siuntinės Valstybės Departa
mentas, Washingtone, atsto
vams tų šalių Amerikoje ir A- 
merikos konsulams, atstovaujan 
tiems tose šalyse. Oficialia pa
kvietimas paseks vėliaus.

Lietuva kviečiama. — Iš į- 
vardintų 50 tautų bus kviečia
ma ir Lietuva. Yra minima ne

Sesqui-Centenial Eksibicija, 
arba 150 metų Amerikos nepri- 
gulmybės paroda, atsibus 1926 
metais mieste Philadelphia, Pa.

Jau nuo pribuvimo man Phila 
delphijon 1921 metais, šis klau
simas buvo svarstomas Phila- 
delphijos miesto valdybos. Ypa
tingai 1922 ir 1923 metais daug 
vietos angliški laikraščiai buvo 
apie tai rašę. Argumentavo vie
ni prieš, kiti už parodą, tačiaus
be jokių pasekmių. Susidarė du tik visos Pabaltijos valstybės, 
vienas kitam priešingi abazai * •••••*• - • ~ •
kaip miesto valdyboje, taip ir 
draugijiniuose rateliuose ir vei
kėjuose, ir tas nesutikimas il
gai tęsėsi. 1924 metais klausi
mas buvo manoma patsai sa- 
vaimi nukrito ir vargiai galima 
buvo tikėtis, kad jį kas būtų 
pakėlęs. Tik pabaigoje tų pačių sakom ingy žygiu Lietuvos Res- 
metų iš naujo pasirodė, o jau'publiką atatinkamai pasaulio 
šių metų pradžioje tankiai pra
dėta apie tai kalbėti ir paga
linus galutinai prieita, kad mi-

H nėta paroda turi įvykti. 
H ' m a ■ • v •

D
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ŽQsys ūkininko kieme.
Apsnigta ūkininko trioba.

o

o

VIENYBE
193 Grand St Brooklyn, N 
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Lenkija,' bet ir Sovietinė Rusi
ja. Mums, lietuviams, čia taj ir 
yra svarbu iš kalno žinoti šį 
faktų. Kaip greit gausime ofi
ciali pakvietimą, Lietuvos Val
džia turi ūmai imti tą' pakvie
timą užgynimui ir negaišuoda
ma laiko imtis tam tikrų ir at-

kovą prieš “laisvamanius katali
kus.”

Tas “John Bull” “gerais kata 
likais vadina tuos, kurie priklau 
so prie vyčių, šv. Juozapo dar
bininkų ir kitų joms panašių 
kuopų; mat čion priklauso visos 
davatkos, o kunigai yra Jų pil
ni valdonai; ką kunigas jiems 
pasako, tas yra jiems šventa ir 
gera.

O taip vadinamose “bažnyti
nėse draugijose”, kurios “John 
Bull” vadina “laisvamaniais ka
talikais”, ten netik kad kunigo 
žodis nėra priimamas už šventą, 
bet kartais užtraukiama per su- 
toną ir liepiama kunigui taip 
daryti, kaip parapi jonai nori, o 
ne taip, kaip kunigas nori. Ir 
vat kame “John Bull” suranda 
“laisvamanius katalikus” ir “ge 
ruosius katalikus”. Aš nema
nau, kad laisvamaniai rūpintųsi 
parapijos reikalais; jog čion 
kaip tik susitinka du skirtingi 
dalykai, kaip diena su nakčia.

Sekmadienį, Kovo 8 d. įvyko 
parapijos metinis mitingas, į 
kurį 
tas 
mat 
no;
žindžius gydosi Lietuvoj, o jo 
vietoj yra paskirtas liglaikui 
kun. J. Simonaitis.

Kuomet buvo renkama parapi 
jos užtikėtiniai ir kolektoriai, 
tai kun. Simonaitis liepė rinkti 
gerus katalikus. Dabar visi lau
kia, kasgi čion bus tie geri kata
likai ; o gi pasirodė, kad gerais 
katalikais yra tie žmonės, kurie 
skaityti dar šiaip taip paskaito, 
bet su rašymu, tai nė nepasi
rodyk. Tai matote, kas yra “ge
rais katalikais” ir ką kunigai 
daugiausia myli.'

Visiems gerai žinoma, kad lie
tuvių draugijiniame gyvenime 
yra skaitomi gerais nariais tie, 
kurie moka skaityti, rašyti ir 
paaiškinti-pakalbėti, o pas kuni
gus yra tie geri, kurie nieko ne
žino; o vienok dar yra daug 
žmonių, kurie tiki, kad kunigai 
myli apšvietą ir apšviestus žmo
nes.

tapo įrodyta, kad Miklošius, su 
pagelba kitų šmugelninkų, kurių 
čionai esama apie 10, įgabeno 
Amerikon pereitu metu apie 
1,2000 žmonių, perkeldamas 
juos čionai per Detroito upę ir 
paimdamas nuo kiekvieno po 
$30 ir $200 nuo galvos. Mik
lošius buvo vadinamas “šmugel
ninkų karalium,” ir jis patsai 
prisipažino daręs tą biznį. “Tik, 
jis sako, aš iš to visko mažai 
pasinaudojau, ir dabar, eidamas 
į 2 metų kalėjimą, palieku pa
čią su vaikais ir jiems tik apie 
$100. Kiti šmugelninkai tapo 
labai turtingi.”

Pas mus, kaip žinoma, ya 2 
parapijos: romiška ir tautiška. 
Romiškas kunigas Virmauskas, 
kaip įmanydamas, nori kenkti 
tautiškai parapijai. Jau buvo 
čia partraukti jos griovimui Gar 
mai, Bumšai ir čionai misionie
riai, bet — nieko negelbsti ir 
gana! Dabartiniu laiku išleido 
plakatus, pavadindami tautiškos 
parapijos kunigą S. Sleinj — 
“ženotu,” kad jis vaikščiojąs su 
pačia po balius, pas protestonų 

. ministerius. O Sleinis — tyli, 
, kaip oisteris užsičiaupęs.

Mūsų kaziukai (vyčiai) sudė
jo apie $500 ir išleido kunigą 
Jurą į Romą. Pirmiausiai ma
nė griekus su troku vežti, bet 
kaziukai įsidžiavo, kad jie ma
žai griekų turi (pi netiesa!), o 
“nezaležnikai” savo nedavė; tai 
maišan griekus sudėjo ir škap- 
leriais užrišę, padavė viską nu
vežti Romon ir ten išdumpuoti, 
o vieton jų, tuo patim maišu, 
parvežti vyčiams atlaidų, o be
dieviams prakeikimą — užtai, 
kam jie, pagal “Trimite” rašiu
sio daktaro, sako, kad škaplie
riuose yra utelių...

Pas mus dabartiniu laiku gy
vanašlės smarkiai pakilo. Pas 
vieną tuoj garnis atsilankys, o 
kita bėgioja po farmas ir ieško 
morkvų “pasodninko.” Pirmuti
nės vyras buvo pijokas, tai toji 
paėmė divorsą, bet paskutinės 
— ne pijokas ir jj teisme pri- 
siegavo, kad ji serga nuo vyro, 
dėlto reikalauja divorso; bet pa 
sirodė, kad netiesa, čia yra 
vienas vyrukas, kurį “inžinie
rium” vadina; tai tas “inžinie
rius” abiems “inžinus sutaisė.” 

inži
nierių”, bet policistas nusiste
bėjo, kaip pamatė, kad jis jau 
su kita vaikščioja. Dabar tas 
“inžinierius” po $400 kaucijos.

Pas mus yra vienas vyrukas 
Jonas. Pirma priklausė prie 
“Sandaros” 12 kuopos ir buvo 
proto vyras; dabar nepriklauso 
jau virš metų ir taip nusmuko, 
kad jau negalima susišnekėti su 
juo; jis šmeižia net per laikraš
čius kitus sandariečius neteisin
gais užmetimais. Jonuk, sakom,

BE KOMENTARŲ

buvo atvykęs net ir pralo- 
(pavardės nenugirdau); 

čion dar nėra tikro klebo- 
senasis klebonas, kun. B.

akyse atšviesti.
Nedaug laiko bus. — Laiko 

liks nedaug ir eikvoti jo ne
bus kada. Net įstabu yra, kad 
tokią parodą galima būtų į vie
ną metą laika surengti. Daugel 
ir dabar dar mano, kad pasek
mių gerų nebus, nes labai maža ; pirmutinė nuėjo areštuot

Štai laiškas, kuriam komenta
rų nereikia: “Manchester, Conn. 
Box 93, vasario 1: Rašau jums 
kaip pasveikau nuo Trinerio 
Kartaus Vyno, ženotas buvau 
15 metų ir buvau sveikas visą 
tą laiką. Po to gavau pakvieti
mą į vestuves. Parėjęs namo su
sirgau ir nuo to laiko negalėjau 
pasveikti. Bandžiau visas gyduo 
les ir net operaciją, bet nega
lėjau pasveikti per 5 metus. Bet 
mano duktė atėjo sykį iš moky
klos ir sako: ‘Mama, štai pa
skelbimas Trinerio Kartaus Vy 
no! Neturėjau vilties, bet pasi- 
pirkau. Tuoj po pirmos bonkos 
pagerėjau, o po šešių mėnesių 
buvau ta moteris, kokia nebu
vau penkius metus. Mano vyras 
ir duktė mano nėra stebėtines- 
nio dalyko už Trinerio Kartų 
Vyną. Jūsų, Mrs. Francis 
French.” Jei kenčiate vidurių 
liėdas, menką apetitą, užkietėji
mą, išpūtimą, galvos skaudėji
mus, arba abelną nusilpnėjimą, 
pabandykite Trinerio Kartų Vy
ną. Del raumatizmo ir neuralgi
jos bandykite Trinerio Linimen- 
tą, o nuo pcsišaldymų imkite 
Trinerio Kosulio Nuramintoją 
tuoj! Jei jūsų aptiekorius ne
gali jums patarnauti, rašykite 
pas Joseph Triner Company, 
Chicago, Ill.

50 Tautų yra kviečiama. — 
Kovo 15 dieną, 1925 metų, laik
rašty “Public Ledger” yra daug 
apie tai rašoma. Paskelbta yra,

* laiko liko. Tačiaus paroda bus 
tai jau neginčijamas faktas. 
Ar užkviestos šalys suspės ata- 

t tinkamai prisirengti, tai lieka 
klausimas; bet kad Amerika 
prisirengs, tai nėra abejonės. Iš 
paskelbimų matyt, kad dabar 
dirbama dauginus negu kalba
ma, kuomet pradžioje to klau
simo dauginus kalbėta negu vei
kta. Planai parodos, matomai, 
galutinai baigiami ir tik laukia-' 
ma jų viešo paskelbimo. Tu-* 
rėdami gatavus planus, darbai pamesk munšainę ir ateik prisi- 
reikalingi liūs atlikta, nors ir 
maža laiko liko. Pinigų, fiziškos 
ir protiškos jėgų Amerikoje ne
trūksta ir jinai savo užduotį at
liks. Reikia mums tik būti ga
tavais.

Didesni Darbai jau dirbami. - 
Dailės Muzėjus ir kabantis til
tas per Delaware upę jau yra 
nuo 1922 metų dirbami. Da
bar paskelbti planai pradėti mil- Jau daro, 'kad 1 audėjas turi 6 
žinišką Philadelphijos miesto J stakles, kitur, kur trys darbi- 
Stadiją. Bus tai vieta visokiems 
žaislams, kaip tai, “foot-ball,” 
“base-ball,” atletams, risty- 
nėms, etc. Stadija bus raidės 
“U” pavidalo su įtalpa sėdynių 
100,000 žmonių,, o kita tiek sto 
vintiems. Statydins nemaža ki
tų įdomių statybų. Tik Lietuvai 
ir Amerikos lietuviams reikia 
ruoštis atatinkamai ateinančio
je parodoje savo valstiją atžy
mėti.
Kovo 15, 1925. Phila., Pa.

KELIAS
PALANKIAUSIAS

Jonas Daugirdis.

CHICAGO, ILL.
Didelis tautininkų koncertas
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Dėkingos Motinos Liu<iyma, 
AukUj.u pacituotu Uiika. u .u J 11138

Menu it daugelio iai.vanori.i " Pal’ Ui '•*' yra tik 
nuJ ,n\‘Pie Unk,mu‘ daviniu. įranatinuj,

vfdurtu uikietėjimo vidur?”*”“ naudoiant Bambino 
thoaa>’ ,dUn'* viduriavimą

Bambino pavy.dį. n _
tlnom. bu. p..iųsta Dr- RĮchUrio Knyga Mo- 
Pare.kal.ua. Bambino nL’L klakvien.m, kas tik 
P“ 3Sc bonk«. arba vaistinė..
ratonjofc gUuna eauti ti.,iai u labo.

F- AD. RICHTER & co
Ber,y A South 5th st. b , °'

Brooklyn N. Y.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
Sekanti iftplaiikimai ifi New Yorko: 
Laivu “Estonia” 7 Balandžio 
S. S. Lituania_____ Bal. 28 d.

| Klitipėdę visu keliu vandeniu 
3 čin k lesa $107; 2 ra $132.50
| Klaipėdą ir atgal — $181 
Užččdysit $44.50 apsimokant 

abi pusi
Visada atsiminkit, knd R. A. L. nu 
vežŠ jumis didžiuoju laivu tiesiog j 
Baltijos Jūrių Portę (visai netoli Klai
pėdos), iŠ kur be kliūčių, vargo ir lau
kimo toliau gražiu laivu kcliausit ir 
usparj KlalpCdon atvyksit.
Kreipkitės:

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

i

rašyk prie Sandaros tai būsi vy
ras...

Mūsų mieste labai sumažėjo 
darbai, šiuo laiku pusė žmonių 
nedirba; bet kurie ir dirba, tai 
tik pusę laiko ir mažiau. Ne
kurtos dirbtuvės numušė 10
šimtį, o kitose po daugiau ma
šinų davė. Vilnonėse audėjai, 
pirma turėjo 2 stakles, dabar

nuo

CUNARD
1 LIETUVA

(per Angliji}) 
sumažinta kitinn 3 klcsos sugrįžti- 

nię laivakorčių

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

Pridėjusi Taksų

I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

J Lietuvę, greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepilieėiai j 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
kinuos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstu mus Svarumas. Puikus mai
stus. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar į

OUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

PATARIMAS

Visi skaitykite Racionalo 
straipsnius, kurie laiks nuo lai
ko tilps “Vienybėje” po antgal- 
viu “Kristaus Mokslas ir šių 
laikų kunigai;” ten rasite pro
tui peno. Ypač patartina sekti 
katalikų kunigams, ir jų šali
ninkams. Laikas bus naudingai 
sunaudotas.

Jau ir mes, tautininkai, su
laukėme Chicagoje linksmesnių 
laikų. Tai širdis džiaugiasi. Pir
ui iaus visokį dalykai būdavo ra
šoma tik Grigaičio “Naujienų” 
ir Maskvos agentų, o mes nieko 
negalėjome palinksminti, nei pa 
tys save, nei kitų; bet dabar 
praeitą keletą savaičių palinks
mino mus A. L. T. Sandaros 75 
kuopa su gražu vakaru ir pro
gramų, o dabar kovo 29 d. tai 
bus pirmas ir puikiausis kon
certas del lietuvių Chicagoje, tai 
mūsų “Varpo’’ koncertas,” Lie
tuvių Auditoriume. Tame kon
certe nebus nei žydų, nei rusų, 
nei italų, tik grynai mūsų tau
tos ir labai mylimi solistai, taip 
gi “Birutės” choras, “Dzini- 
dzi-Drimdzi,” p. J. Kudirka, p-lė

yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvįjyje

Severa’s
Cough 
Balsam

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

Kainos; 25 et, ir 50 et.

ninkai dirbo, dabar vienas; o Pa 
cific Mills vienas audėjas pirma 
turėdavo 18 staklių, dabar duo
da 70 ir daugiau. Ten audžia 
medvilnės marškonius.

Tai matot, kas dedasi garsia
me Lawrence mieste.
t Sandaros 12 kuopa rengia te- A. Berecskaitė, nauja žvaigžde

Gaunamas paa juaų aptiekorių.

<W. F. SEVERĄ CO. ' 
CEDAR RAPIDS, IOWA

•M- i*

a t ra 
būti

ant 19 d. Balandžio, žada 
gražus teatras.

Liepalingio Dzūkas.

ELIZABETH, N. J.
Dvejopi katalikai. Didelė 

sa užpečky.
svie-

Iki šiam laikui pas mus bu
vo žinoma sekančios sriovės, bū
tent katalikai, tautininkai, bol
ševikai ir socialistai (pastarų
jų jau kaip ir nėra); bet “Gar
so” No. 10 tūlas “John Bull” 
korespondencijoj iš Elizabetho 
atranda dar dvi naujas “parti
jas”, būtent “gerus katalikus“ 
ir “laisvamanius katalikus” ir 
šaukia “Geruosius katalikus” į

1 ir p. Krasauskienė, ir mūsų 
juokdaris Stapukas. Tai links
ma, kad ir mes kartą jau sulau
kėme šviesesnės saulutės. Tau
tininkai biskį susiprato P pra
dėjo darbuotis ir remti savuo
sius, o ne pasaulio piliečius.

L. ž. Rūta

DETROIT, MICH.
Suėmė ateivių šmugelio 

“karalių“

Šiomis dienomis Un. States 
District teismas čionai pasmer
kė 2-ms metams kalėjimo Alfre
dą L. Miklošių už įgabenimą 
šmugelio bildu ateivių į Suv. Va] 
stijas iš Kanados. Rylai einant

“VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos 
darbus atlieka 
greitai, gražiai 

ir pigiai-

Vienybė
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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JOKŪBO DIDŽIOJO PASKUTI
NIS TESTAMENTAS IR KI
TOS Iš ANO SVIETO ŽINIOS

Tarkos Klebonui: —
Wyoming Klonis, P. A. Šanov 

nas Dobrodziejau: Vasciui dar 
nėra žinoma, jog aš gulėjau ant 
mircies patalo. Visi mani gai
lėjos. Aplankė graborius ir su 
karštomis ašaromis verkė, jog 
aš perilgai kankinuosi; gaspa- 
dzinė pašaukė klebonų, kuris 
priminė, jog dzevyni metai ne
mokėta mano dešimcinė; liepė 
gailėtis ir pasiprovyc; o dakta
ras pareiškė, jog dzevynis kar
tus jis tapo pašauktas per vė
lai, ir labai apgailavo. Testa
mentų parašau ir palieku vas- 
ciaus apiekoj. Skiriu vienų to- 
lierį dukaunam cėvui kun. Gar
mui del iškerimo visų Ameri
kos bedzievių. Antrų tolierj vas- 
cius padėsi j bunkų, iš kurio 
meta nuo meto nuošimčius su
teiksi pašalpai mirusių klebonu

PUBLfifl 
Ut DEGI

MAS

SANYKJTg
ProfU*kt*M vyrams, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūheld 35c. 
(Tarba (4’s) |L 

Vlscifl aptiokose ar 
Ran-Y-Kit Dept. A. ■ 

03 Beekman St.
New York 

j Pralyk apralym*}

gaspadzinėms. Jei dar kiek at
liks, tai vascius persiusi jo ma 
lonybei papos atstovui Zechini, 
melsdama sunaudoti įrengimui 
mano gimtiniame kaime klioš- 
toriaus.

Dabar kaslink mano kelionės 
į anų svietų; Visupirma tariu 
vasciui dzūkui už informacijų, 
apie sanlygas gyvenimo. Pir
miausia atsilankiau ant Marso. 
Gyvenimas čion eina galva
trūkčiais; tarsi Nau Yorke ant 
Broadway. Cik man labai nepa
tinka čion upės su plaukiančia 
verdančia derva. Tolinus nuvy
kau ant Veneros; ši vieta dau
giausia apgyventa moterims. 
Taigi čion už vis susispietę kle
bonai ir vargonininkai. Meilės 
čion, mielasai, iki ausų! Kadan
gi, kaip vascius žinai, jog aš pa
siryžęs užlaikyti cilibatų, tai ir 
iš čion turėjau prasišalinci. Da
bar laikinai apsigyvenau ant 
Jupiterio. Čion gyventojai labai 
maži (dzevyni gaidzį pjauna!) 
ir aš čion jaučiuos,* tarsi Lie
tuvos rninisteris Krupavičius 
tarpe krikščionių demokratų. 
Moterys čion tepa veidus da
žais ir nešioja kelines p cik plati 
kų nekerpa; antraip nebūtų ga
lima atskirti nuo vyrų. Tvar
ka čion lyginasi tvarkai Rusi
jos, — znočinasi, komunistiška. 
Taigi manau trumpu laiku į-

gauti cinų vyriausio komisaro. 
Ar vascius negalėtum prisiųs
ti keletą galionų munšainės? 
Pripratusiam, "labai nyku be jos; 
ir prietam čion būtų galima pa
daryti geras gišeftas.

Iki pasimatymo! Patyręs 
daugiams navynų vėl vasciui pa
rašysiu.

Vasciaus del visados —
Jokūbas Dz.idzysai.

ŽINIOS Iš ROMUVOS
Antnenuinis, Alytaus apskr. - 

Su valsčiaus galva per vieną ba
lių atsitiko nelaimė, apie ku
rią mes negalim jokiu būdu čia 
parašyti ( paraustumėm kaip 
vėžiai). Visi žydai, kurie gyve
no valsčiaus ribose, išvažiuoja 
į Palestiną, sakydami, kad tasai 
galva nuo to laiko skaitomas 
“trefnu” ir jiems valsčiaus ri
bose daugiau negalima gyven
ti.

Panevėžys. — Vietos rabinas 
Mac ir jo padėjėjas Diržas įstei 
gė susisiekimą automobiliais. 
Maco mašinos, o Di>žo firma. 
Grynas pelnas eina darbo fer
mentacijos skyriaus ūpo palai
kymui. Upas palaikoma geguži
nių bufetuose, miesto sodne ir 
lekcijomis atostogose parlamen- 
tariju Beružinskių, Komsarskių 
ir Maleliūnų. — Spaktyva

MUSŲ PŪDYMAI
Netvarkas. — Valstiečių Liau 

dininkų atstovas Makauskas tu
rėjo čionai prakalbą, kurią la
bai gerai išgarsino prabaščius 
Kelmelis stačiai iš pamokslo ir 
per policijos radio stotį. Garsi
nimuose prabaščius pranešė pa- 
rapijonams, kad nei vienas ne 
ateitų į prakalbas. Pasekmės 
buvo tokios, kad atėjo visi pa- 
rapijonai ir patsai prabaščius.

Klausovas.

. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

GjAgim visas aitrias, kroniškas VYRŲ, MOTI- 
RŲ ligas, pųsekmtagai.

Pasfcarkit an DR. Z1NR, Specialistu, M metų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbučio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonhučlo.

Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, AA GA
LIU PAGELBSTI.

DUODU GREITAS PASEKMES visose
senose ligose, nerviškame, kraajo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- 
mntiznio, ir kitose.

Mano kainos labai mažos, (eina ir aa- 
meoilkna etlankymaa. Serumai, čiopai ir 
jloldimai. Visus vaistus gnminn pats. Bodą 
ir patarimas dykai.

X-Ray, Určjos ir kraajo analyzė sn Wm- 
sermsno tyrimu ir mikroskopo eksnminaei- 
ja. Tikras

b

IsJHeį’

atspėjimas ir gydymas.

DR. ZINS
Iflth St., New York Otty 
4th Avė. ir Irving Plaee)

110 E. 
(tarpe 
Valandos: 9 iŠ ryto iki 8 vakaro 

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų M
LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 

MOKYKLA

aų mokyklų. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
228 — 2nd Avenue,

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos iSardyti ir ridėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursus loforin-ineknniko 
Hniuvių ir tingių kalbom veda visiem 
Žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 

garantuojame laianj ir diplomų — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mu- 

nno 9 ryto iki 0 vakaro. Nedėliotais

1

atdara
vol. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampas 14 gatvės) New York City

OSVALDAS KIBURIS

PRAŠYMAS
Gerbiamas “Tarkos’’ klebone!

Būkite taip geras priimti ma
ne, nes buvau pametęs tavo pa
rapiją ir nuėjau prie nelaisvie- 
čių; bet dabar man jie akis ati
darė. Dalykas štai kame: jie 
per nelaisvę garsinasi dadjinin- 
kų užtarėjais, bet su darbais pa 
sirodo visai kitaip; renka au
kas jau antras metas provai su 
kunigu Petkum, o provos kaip 
nėr, taip nėr. Dabar vėl keikia 
tautiečius, vadina darbininkų 
išnaudotojais, etc.; bet paėmus 
“NeLaisvę“ matai ką kitą, — 
garsina: “lietuvis pas lietuvį.’’ 
O kas per darbininkų draugas 
tas lietuvis? Nagi “buožių” vai 
džios gerbą į langą įsidėjęs ir 
laiko! Vytis lekia kardą iškėlęs, 
rodos, kad tiesiog į darbininkų 
būrį, jiems galvas nukapoti! 
Pamačiau, kad teisybes pas juos 
nėra.

Taigi, gerbiamasai klebonėli, 
ar negalėtumėt mane j tarpą sa 
vo parapijonų priimti, nes pa
mačiau, kad nekas do paukščiai 
tie visi “tovariščiai,” — sako 
vienaip, o daro kitaip. Jau ko
kią pakūtą užduosite, viską iš
pildysiu, nes matau, kad nusi
kaltau “Tarkos” parapiją pa
metęs. Su augšta pagarba

J. Vogius.

yra geriausia Bast Now Yorke, kurioje kiekvienas ras skanins valgins( 
užkandėtas ir drangilkų nžėjiraų. Prašomo nepamirsi atsilankyti pas —

ATSIMINK APIE VlEfNASTĮ!
(Parapijono, karšto kademo 

giesmė iš senoviškos kantičkos, 
tik dabar biskį panaujintos. Už 
jos pabažną sugiedojimą gauna
ma nuo krikšč. demokratų zupel 
ni atpuskai).

BROOKLYN. N. Y.
Tel. Cypress 3980

BM GLBNMOBB AVENUE,
(East New York)

Aš "besmagenis, o tikrai pasiu- .. w w ..wjrs* r •• •" r
tęs,

Partiją savo sergančią pajutęs;
Velniai žabangomis,
Visomis sylomis,

Ją į peklą traukia!
Tempdami vis šaukia, velnioniš

kai kaukia:
Gana ūliavoti, laitas tau peklon 

joti —
Nedavei apieros,
Šuns iš tavo vieros,

Eikš dabar pas mumis!
Užtai smaloj degsi, rojų n ne

pateksi, —
Prirakintas būsi, biesui bulves 

skusi;
Vis smalą maišysi
Ir bliūdus laižysi,

Viečnai ir per amžius!
Amen.

Kadcinas

RADIO 
Trockis

Trockis. — Oi, oi, oi... Laikai 
Spardo visi, kaip šunį.

(Kažin kur dainuoja balsas) 
Vstavai prokliatjem zakleimio- 
ny...

Trockis. — Taigi... Gera tau 
toli loti Kremly, prisilaukusiam 
šartrezo!...

Balsas dainuoja... — vies mir 
golodnych i rabov...

Leninas, pašokęs iš karsto. 
Velniai žin kas toj mano impe
rijoj dedasi — neduoda ramiai 
ir gulėti!

Trockis. — verkšlena.
Leninas. — Na, o tu ko čia 

žlembi?
Trockis. — Ko žlembi? Pats 

matai... Ant senatvės užsika
bink krepšius ir eik šunų lo
dyti...

Leninas. — Dar kartą pamė
ginkime uždegti vieną revoliuci
ją, gal mūsų gešeftai pagerės...

Trockis. — Lauk!... Kol tau 
visai sprandą nusuks...

Leninas. — Tikrai gal geriau 
karste lindėti, kaip su tais pra
keiktais bolševikais gyventi... 
Ko gero dar į C. K. pakliūsi...

(Lenda į karstą).
Trockis, verkštendamas, niū

niuoja:
U sosida chata byla,
U sosida žinka milą,
A u mene, sirotinki,
Niema chaty, niema žinki...

— Pan. Balsas

Pilnai Prirengtas
Aitrina aknatuvą pačioje 
rankenoj be iJėmirao jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
ilvalyt. Pilnas eetaa —- 
•kastnvas, «n diržn ir ek
stra almenim, 41 ir augft.

Valet Auto-Strop Razor

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mos lietuviai cigarų ildlrhėjai 
garsindami •*Vienyb4j” romiam 
laikraltj literatūrą ir Lietuvių 
Tatdu! Skaitytojai, kario rūkot, 
tad vietojo kaa-žin kieno cigarus 
rūkyt, kario nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos prieina 
Keipti; tad labai flmlntlngal da
rysit, kad visada romsit leitnvil- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų iidlrbtna 
cigarus rūkysit; nes ir elgarni 
labai geri, sumaniai ii geriausio 
tabako ir ii Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarai 
Viengenčiai vietoje žydborniant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, rostau 
racijose, Ktoruose, pas barberine, 
klinbuose ir draugysčių salėse, - 
po vardo rankoms padarytų

Jono-Johns Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų ilstančiam Ci
garus visnr po Amerikų į ki

tus miestus lietuviikiems biznie
riams.

Tėmyk! mes perk raustėme sa 
vo dirbtuvę Cignrų j didesnę vie
tą. prielais public Library. Nau
jas adresas:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUV® 
267 DIVISION AVE.

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

Naujokų Cigarai labai geri, 
i verta paremt teisingų pramonę.

Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laiko ir vakarais.

P ' Tjuiibi ■■iiiT—j&zTC'Mmi ’
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SVARBI ZINIA LIETUVIAMS!
Ar norite daugiau pinigų?
Ar norite vietoj algos, nuošimčiais gyventi? 
Ar norite būti pinigiškai nepriklausomu?

Jei norite to viso, turėtumėt rinitai pagalvoti apie 
auksines pinigų pelnymo progas, kurios Jumis laukia 
stebėtinai greitai augančioje AMERIKOS RADIO 
TELEPHONE PRAMONĖJE
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 m. 
Sekančios skaitlinės parodys Jums kaip greitai parda
vimas radio setu ir prietaisų padidėjo.
1920 — $2,000.000
1921 — $5,000,000 1921
1922 — $60,000,000 1925 (aproktiota) - $750,000,000

Iš to matyti, kad RADIO PRAMONĖ dabar tvirtai 
pastatyta ir įgijo vietą rimtos ir svarbios pramonės 
Amerikoje. 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.

RADIO TELE

1923 — $120,000,000
$300,000,000

KI, 000

Namai Su Be
Radio — — —• — — — —— — 3,000,0(10 21,000,000
Fonograph ------------------------------- 9,000,000 15,000,000
Elektra------------------------------------ 11,000,000 13,000,000
Automobiliu---------------------------- 12,800,000 11,200,000

SETAI VARTONeJE
1920 -------- -------------------------
1921 (pradėta programų davimas)
1922 ----------------------------------G0,000
1923 ---------------------------------- 2,000,000
1924 -------- -------- 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 pelningą W. P. F. RADIO PHONE CORPORA
TION. Mes dabar siūlome aprubežiuotą skaičių serų 
Capital Stock šitos W. P. F. RADIO PHONE COR
PORATION, žema kaina po $15.00. Galitė pirkti bile 
Šerų skaičių pradedant su vienu.

W. P. F. RADIO PHONE CORPORATION yra 
gerai įsteigta kompanija. Ji valdo šešias krautuves, 
parduodančias urmu ir pavieniai radio sėtus ii* 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 sumų 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, ktirią 
kompanija gaus iš pardavimo savo radio setų, radio 
triūbų, priimtuvų ir perdavėjų.

W. P. F. Radio Phone Corporation veda asmenis^ 
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 šti 
serais 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 pigūs — o ne vėliau kada biznis 
didelis ir šėrai parsiduoda svajota kaina.

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

Neleiskite šiai stebėtinai pinigų darančiai progai 
prazvimbti pro jus nepatyrinėję pilniau jos tikrą vet- 
tybę.

SARGENT and COMPANY
Investment Bankieriai

65 WALL STREET NEW YORK
Telephone Bowling Green 2556

1 > *♦
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VEDIMO LAIKAS

iV I E N Y B fi i i .i

i 1

Rašo Blinda.

Nuo senu laikų žmonėse yra 
įsitikinimas, ir turi savyje tie
sos, kad žmogaus kūno sistema 
kas septyni metai atsinaujina 
ir žmogus lyg pasidaro jaunes
niu, šitas yra priimta domėn 
ir vedybų klausime. Paveizdan, 
vyro brendimas prasideda nuo 
14 metų amžiaus, o moteries 
nuo 12 metų. Dėlto atskaitoma 
septyni metai nuo pradžios 
brendimo laiko ir tuomet skai
toma užtektinu subrendimo lai
ku, kuriame vyras ir moteris 
jau gali vestis. Tuo būdu vy
rams vedimo laikas skiriama 
21 metai amžiaus, o moteriai 
18 metų, ^šitaipos uždedama 
septyni metai del atsargos, kad 
perjaunį neapsivestii ir nesuga
dintų sveikatos.

Kaslink vėliausio amžiaus, 
kuomet vyras su moteria gali 
dar vestis, žmonija dar nėra nu
stačius tikrų taisyklių. Tiktai 
sakoma, kad geriausis vedimo 
laikas yra geriausis tarpe Ge
gužės ir Gruodžio mėnesių.

Vienok šeimynybės mokslas 
yra nustatęs laikus, kuomet tė
vas ir motina paliauja turėti 
tėviškus ir motiniškus instink
tus. Tokia laikas pas tėvus sa
koma pasiliauja būti apie 35 
metus jo amžiaus; iki tam lai
kui tėvas karštai myli savo gim 
stančius kūdikius; bet po to lai
ko gimusius kūdikius jis mažai 
paiso. Gi motina turi motiny- 
įbės instinktą iki tam laikui, 
kuomet gamta parodo, jogei ji 
dar gali vaisyti. Tas tęsiasi pas 
-moterį maždaug iki 45 metų jos 
amžiaus.

Yra vienok išėmimai, kad tė
vai vedasi turėdami iki 75 me
tų irs įgali turėti -kūdikius. Kas

atsitinka gyvenime su jų vai
kais, sunku pasakyti, nes nie
kas jų gyvenimo neseka. Abel- 
nai vienok priimta sakyti, kad 
tokie kūdikiai gimsta jau ne vi
sai normalūs, kaip »eikėtų. Nor- 
mališkiausj kūdikiai yra gimusi 
tuomet, kaip tėvas turi nuo 21 
iki 35 metų, o motina, nuo 18 
iki 30 metų.

REIKIA DŽIAUGTIS, KAD 
VYRAI DOMĖJASI

Rašo K. š.

sėlių, ir tėvelių. Ji ateina pul- 
kan marčia; ją visi leidžia aki
mis, skaito jos pėdas. Dažnai 
vyro motina skundžia sūnui: 
tavo pati netikus ir tt. Kaipgi 
bus pati meili vyrui, kad vyras 
jos nesupranta, kaip jai reikia 
kentėti nuo jo tėvų ir brolių. 
Ji tu'i sunkiai dirbti, pavargus 
gula lovon, ji dreba iš nuovar
gio. Vyras reikalauja jos meilės, 
o neklausia, kaip jį jaučiasi; ji 
verkia, o vyras pyksta ir jos 
nepriglaudžia prie savęs ir neta
ria meilų žodį.

Aš dar buvau nedidelė, nesu
pratau nieko, bet neužmiršiu se
kamo pavyzdžio. Mūsų kaimyno 
moteris pagimdė kūdikį ir gulė
jo 6 dienas. Septintą dieną vy
ro motina priėjo prie du'ių ir 
pravėrus sako: “Kelkis, mart,

jau prigulėjai; eik linų rauti. 
Ką marti darys; nors jai galva 
svaigsta, gįslos dreba, bet turi 
eit linų rauti. Jos niekas neklau
sia, ar gali ar ne. Atsikėlė, ap
siverkė, kūdikį pabučiavo ir iš
ėjo linų rauti. Dirbo perdien ir 
nevalgius, nes ką motina nune
šė laukan, j j negalėjo valgyt, 
Parėjo namo. Kūdikis verkia, ji 
puola prie jo duoti valgyt, bet 
motina sako: “Netrauks galas 
vaiko, eik karves melžk!” Skai
tytojai supras, kaip jai buvo ge
ra po gimdymo 6 dienas išgulė
jus, linus raut. Vyras nė žodžio 
meilaus jai nepratarė. O vienok 
naktį jis nori, kad ji būtų mei
li... Taigi kol vyrai moterį lai
kys gyvulio vietoj, nebus mei
li jo pati ir vyrai neturi tie
sos 'eikalauti nuo moteries mei
lės, jei jie jos nepaiso.

Savo laiške aš paminėjau tik 
bendrai, iš eilės, apie laikraštį 
“Karį,” bet nesiėmiau specialiai 
gvildenti to laikraščio materia
ls ir dvasinę padėtį. Rašiau tik 
bendrą įspūdį apie jį. Rašiau, 
ne iš piršto išlaužęs, bet pami
nėjau, kad daug kas priguli nuo 
dalių vadų. Tuom labiau, kad 
su kiekviena diena kįlanti pačių 
karių sąmonė, verčia ir pačius 
vadus ir nuo jų priklausančias 
švietimo komisijas, atiduoti: 
“kas valdžios — valdžiai, o kas 
žmogaus — žmogui.” Laikui be 
gant gal teks pab’ėžti plačiau 
savo “laiškuose" iš karių vidu
jinio gyvenimo, kur yra daug 
neigiamo, bet daug yra ir tei
giamo. Eks-Homo

Garsinkites “Vienybėje”

i

Tol.

j.

Grcenpoint 5762

MAšINAŪSKAS
— įr —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

malevojamo visokios rūšies 
atnaujiname senus. Darbų atliekame už

Fotografuojame ir 
darome didelius ir 
žų kainų. Ant pareikalavimų einamo Į namus, kaip tai del: 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turėti goresnės rūšies 
veikslų, reikale kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

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

paveikslus; pa- 
ma- 
pa- 
pa-

S. K. GRISIUS
Agentas "VIENYBES” bei ki
tų tautifikų laikraščių Chicago j. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti 6črn, kreipkitės šiuo antrašu: 

927 W. 34th PLACE
Chicago, Ill.

Phono — Boulevard 0527

Aš, kaipo sena “Vienybės” 
skaitytoja, daug pasimokinau ją 
skaitydama, ir tikiu, kad ir ki
ti, kurie skaito “Vienybe" daug 
praktiškesni yra gyvenime. Tai
gi garbė “Vienybės” leidėjams, 
redaktoriams ir visiems rėmė
jams — visai “Vienybės" Ben
drovei, kad ji davė vietos Mo
terų Skyriui, ir ’edaktoriui už 
pridabojimą, ir tiems visiems, 
kurie rašo moterų skyriun. Y- 
pač P. Kriukeliui iš Lietuvos.

Aš sveikinu jus kaipo pilnai 
suprantantį, ką reiškia gyveni
mas, ir labai džiaugiuos, kad ke 
lį šeimynos 'klausimus, kaip ve 
pajudinai 33 nr. “Vienybės" 
straipsneliu “Moterų nemeilu- 
mas.” Labai gerai, Petrai, kad 
stengies apginti vyrus. Tas pui
ku. Aš bandysiu apginti mote- 
rb

šitie klausimai turi būt gvil
denami teisingai. I užmetimą, 
kad moterys nemeilios vyrams, 
reikia sakyt — negerai, kad mo
terys nemeilios vyrams. Bet pa 
žiūrėjus į moteries aplikynes, 
reikia pasakyti, kad moteries 
gyvenimas apverktinas, už tai 
ji nekalta, tik kaltos gyvenimo 
aplinkybės.

Vyrų nustūmimas moteries iš 
gyvenimo takelio yęa taip ne
teisingas, kad negali ir apsa
kyti. Moteris visuomet buvo pa
minta po kojų kaipo koks ne
tikęs daiktas. Dabar vyras skiln 
džiasi, kad moteris jam nemeili. 
Juk moteris dar tebėra gyvu
liu laikoma, ypač Lietuvoje. Ji 
niekur negali tarti žodžio; 'ji 
visų bijo: bijo kaimynų, bijo 
savo vyro ii* vyro brolių bei sc-

Lietuvos Konsulis Ieško
Lietuvos Konsulatas Chica-

Tevynės Meilė, Karžygiu Kraujas ir 
Rašaluotos Nosys 

'(Feljetonas) 
Rašo Saulėnas

Į—.......... ........... L ' U'
1 DARBININKAI! ATYDA!

Žemiausios Kainos
Overauzėms, Kelnėms, Marškiniams

Čeverykams, Baltiniams ir •
A Reinkotams

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

Brooklyn, N. lY.

Geras paprotys
Naudoklt Ruffles kasdien, kad užlaikius 

Calvos odą sveika ir kad turiti puikius 
ivilgančius plaukus.

Rafffa
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priežą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką ui 6Sc šiandien 
pas savo vaistininką. 15c kuomet 
aiumčiama tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO. 
Berry A South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

— Oficiozas.
— Čia mums nėra jokio rei

kalo kišti savo nosį. Dėk į šalį!
— Valdančiųjų manuskriptai.
— Atsargiau! žiūrėk, kad 

neužlašėtų raudona dėmė... A, 
kad tave kur “k stienke..." Taip 
išgąsdinai su ta savo raudona 
plunksna... Juk ne kartą sakiau, 
kad šių lapų žodžiai turi būti 
mums šventi, nors jie būtų ir 
prakeikti...

— Visų žinomų ir nežinomų 
žinių žinios...

— A, tai netekusių skaisty
bės rūtų vainikėlio amžinų koa- 
licininkų, žengiančių per liaudį 
į valstybės vyrų sostus rytdie
nos žinios...

— Taip. Braukysime?
— Ką čia velnią braukysi, 

kad nuo pat pradžios iki galo 
tas pat, kas vakar buvo ir kas 
rytoj bus... Sena, niekam ne
pavojinga pasaka... Tuščia jų...

— Bet čia, rodosi, esama ke
leto žinių apie dvasininkų gas- 
padines...

— Nu, tai kas gi. Juk nei 
dvasininkai, nei jų gaspadinės 
tų lukštų neskaito — jie pra
keikti... Toliau!

— Tautos sūnų žodžiai.
— A, įdomu, ką tie gudragal 

viai nauja sugalvojo? Jie, mat, 
vis rimtai...

— “Materializmo pavojus...”
— Nu, čia tai jau mums jo

kio pavojaus... Materija, bra, ap 
čiuopiamas daiktas: ji tave ir 
sušildo ir atvėsina. Svajokite 
sau sveiki, protaukite, o mes 
tuo laiku geriau liežuviu ir ran
komis veiksime... Su materija 
visur būsi vyras...

— Tad — neskaitysime?
— Užtenka vienos antraštės. 

Neskaitysime. O apie ką ten 
jie daugiau dainuoja?

— “Kur eina Tėvynės gynė
jų sąjunga?”

— O kur gi ji gali eiti, ka
da iš visų pusių esame saugo
jami broliškų kaimynų? A?!

— Ištikrųjų, keista straipsnio 
antraštė.

— čia jau, brol, riebiai pada
žyk raudono skystimėlio...

— Aš jau senai pasiruošęs, 
mano pone...

— Skaityk!
— “Mūsų galvos užmiršo tė

vų sostinę...”
— Brauk!
— “Į mus plėšrūs priešai te

bežiūri erelio akimis..."
— Brauk!
— “Pirmieji tėvynės sūnūs 

savo krauju nupirko mums lai
svę...”

— Brauk!!!
— “Reikia, kad vėl mūsų šir

dyse suliepsnotų Tėvynės mei
lė, tautiškumas, karžygių sie
la...”

— Smatrite, čaho rnierzavcy 
zachotieli!... Brauk!!!

— Atsiprašau... Aš nesupran
tu...

— Nerazhovarivat!
— Tai kaip gi čia dabar bus?
— Taip turi būti, kaip tų 

Tėvynės gynėjų galva fioti...

— Beveik visas puslapis bus 
tuščias... Nesmagu...

— Kas — nesmagu!... Tai 
bent matys, kam reikia, kad ne
veltui šio krašto duoną valgo
me.

Delei Straipsnio 
“Namine Aptieka”

(Polemika)

Tamstos: — Man peržvelgus 
“Vienybės” straipsnį: “Nami
nė Aptieka,” tilpusį Kovo 14 d., 
pasidarė “ir gėda ir bėda.”

Patarčiau Jūsų daktarui pir- 
miaus susipažinti su dalykais, 
o tada rašyti.

Rašoma “Salietra” (sweet 
spirits of niter). Čia yra du da
lykai panašūs vienas į kitą, kai 
kad diena ir naktis. Pasiklaus
kite to, kuris Jums gali apie 
tai paaiškinti.

“Chininą” yra paprastai pri
imama po du granu, bet ne du 
gramu, kaip ten rašoma.

“Pyramidonas” priimamas po 
penkis, septynis ir dešimts gra
nų, bet ne penkis gramus. Tiek 
priėmus ligoniui, kartais skaus
mai galj perstot ant visados. 
Baisu!

Palyginkite graną su gramu, 
o pamatysite, ką tokie patarė
jai rašo.

Pasiklauskite bile kurio, ku
ris parašė “Daktarų Knygą” lie 
tuvių kalboje, o jis paaiškins 
kaslink šitų ir kitų medicinos 
dalykų. J. Smailys.

Nuo Redakcijos. — Minėtas 
straipsnis — “Naminė Aptieka” 
— mums buvo prisiųstas iš Fo
reign Language Information 
Service, kurie panašius straips
nius siuntinėja visiems laikraš
čiams ir turi žinoti, ką rašo. Jei
gu Dr. Mathhias Nicoll, New 
Yorko Valstijos Sveikatos Vir
šininkas duoda tam straipsniui 
autoritetą, tai redakcijoms nė
ra reikalo jo žinojimą užgin
čyti.

Salietra, ištikro vadinasi Salt- 
pęter. Kaslink granu ir granui 
tai tur būt perrašėjo negerai bu 
vo parašyta. Taipgi gali būt, 
kad vertėjas F. L. I. S. negerai 
išvertė to daktaro žodžius.

goję ieško šių asmenų Ameri
koje: Kazimiero Savickio iš A- 
luntos vaisė., Utenos apskr. Gy
veno Chicagoje. Juozo Razmino 
iš Kražių vaisė., Raseinių aps. 
Gyveno kadaisia Antioch, Ill. 
Juozo Vaitekūno, iš Montjurgių 
kaimo, Lygumų vals., Šiaulių 
ap. Juozo ir Prano Kasparavičių 
iš Kauno apskr. Juozo Narkevi
čiaus iš Šiaulių apskr. Gyveno 
kadaisia Milwaukee, Wis. Vinco 
šumskio iš Mariampolės apskr. 
Gyveno Cleveland, Ohio. Kosto 
ir Prano Grigolaičių iš Raseinių 

Į Prieš pasaulinį karą gyveno 
Chicagoje. Antano Bacevičiaus 
iš Simno vaisė., Alytaus apskr. 
Adųmo Guoko (Amerikoniškai 
vadinasi save Gauchas). Gyven. 
Chicagoje.

Kas žino apie čia ieškomus as 
menis, malonėkite pranešti Lie
tuvos Konsulatui, 608 So. Dear
born St., Chicago, Ill.

Su pagarba,
L. Gaižaitė. 

Konsulato Sekretorius.
Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St.

Chicago, Ill.

TRO JANKA
Registruotas vardas Į S. V. Pat. ' 

Ofisų
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švie
žiausiu žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yru rinktos ant Karpatų, Tat
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, l’ij 
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 žlebčiojimo arba skau 
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauskų suvirs 
30 motų. Reikalaukit Groblnusko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro
jan k ų.

Žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
Oičlos Šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalai! 
jat.

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

Albert G. Groblewski 
and Co. 

Plymouth, Penn.

Dar Žodis Del 
Laikraščio “Kario”

“Vienybės" N. 15 š. m. tūlas 
Karys, cituodamas mano “Laiš
ko iš Kauno padangės” posmą 
del laikraščio “Kario," — kur 
pasakyta, jog “Karys” turi ne
daug simpatijų pačioje kariame 
nėję, o daugiau simpatijų turi 
sodžiuje del suprantamumo sa
vo vartojamos' rašybos ir kal
bos, — sako, jog mano esą pra
silenkta tikrenybėės, jog kariai 
labai mylį savo laikraštį ir jis 
nesąs brukamas per nevalią, 
nors ir pats žemiau pripažįsta, 
jog daug kas priklausą nuo da
lių švietimo komisijų, kad esą 
visokių išėmimų ir tt.

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours:
8-10 a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

II I
į Tel. 4428 Greenpoint.

: Dr. John Waluk :
Valandos:

nno 8 iki 10 iš ryto
nbo 1 iki 3 po pietų
nno 6 iki 8 vakare

Nedėliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

i
i

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresu:

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

Pašalpos Skyriai —
$6.oo, B.oo ir 12.00 1 savaitę.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PABALPO8 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $218,589.80 

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $247,687.15

Baltis. 
I <r»- 
plačlų 
COLDURBAN’8 

Balčio), Jokių šalčių
bakių apsiginkluok

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 
Telephone Greenpoint 1411

Kas yražmogaus amžinas priešas? — 
Jis netik sunkiausias ligas įvare, bet Ir 
bų paguldo. Bot tie, kurio vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešoI

URBO LAX TABS (25 centai UŽ skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų Žmo
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlškų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gorų pas —-

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

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

VIENAS IR TAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namų ar biznį, neatsižvelgiant knriojo dalyje 
miesto Brooklyn, J1/. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk kų nori par
duoti, o mes parduosime į trumpų laikų su geriausiu patarnavimu.

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

* turime įvairių namų ir biznių par
davimui bu mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 

> Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamų nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas S 1.000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpinamo kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkimo ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) nnt pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvastį, 
Uippat Storų 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

Iltį
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
sj ''VtenyW1 Adresui 103-197 Grand Street, Brooklyn N. Y., Telefoiui 1417. Grunpoiat

“Vienybės” Ekskursija 
į Lietuvą Jau 
Organizuojasi
' Matyti, “Vienybės" pirmoji 
ekskursija į Lietuvą tapo po- 
puliariška, nes dar tik nefor
maliai žiniose apie ją paskelbus, 
vietiniai lietuviai jau pradėjo 
klausinėti, o keli jau padarė 
reikalingus poperius išsirūpini- 
mui kelionės dokumentų.

Suprantama, kurie atvyksta 
pirm “rush”, gauna greitesnį 
patarnavimą. Todėl kurie va
žiuosite toje didelėje “Vieny
bės” Ekskursijoje i Lietuvą ir 
norite turėti smagias vakaci- 
jas Tėvynėje, tuoj kreipkitės į 
Vienybės Agentūrą.

Kelionė bus dideliu ir gražum 
laivu President Roosevelt, iš 
United States Lines, šis laivas 
yra tos pačios rųšies, kaip lai
vai: “President Harding” ir 
“George Washington". Išva
žiuos Ekskursija Gegužės 30 
d. iš New Yorko ir per 8 die
nas pasieks Bremeną. Taip kad 
keleiviai keliaus be jokių per
sėdimų per jūres, kaip kad yra 
su kitais laivais persėdinėjant 
Anglijoje. Mūsų laivas 
smagiausis, ypač tiems, kurie 
turės bagažo ir šeimynas. Eks- 
kursjią prižiūrės “senis" Sirvy
das, “Vienybės" redaktorius, 
kuris sykiu su savo žmona va
žiuoja. Del platesnių žinių ra
šykite “Vienybės” Agentūrai.

14-tos gatvės kareivinėje turėjo 
grajiti su Assumption Tri
angles, vienu iš stipriausių Bro
oklyno amerikoniškų jauktų. 
Jų apveikti lietuviams nepavy
ko. Lietuviai pradėjo gerai, ir 
Quigley iš jų pusės tuoj padarė 
tris punktus, pirm negu Tri
angle vyrai suprato kur jie esą. 
Bet pirmą pusę grajaus vistieik

N B E KOVO (MARCH) 21 D., 1925

bus

Iš TMD. 3-čios
Kuopos Mitingo

TMD. 3-čioji kuopa, ačiū or
ganizatorei K. širvydienei, pas-

G. Dr-jos rengiamą balių — 
“Gegužinę Vakarušką’ Gegu
žės 6 d. Ten pasakyta, kad tai 
bus “Vienybės" Svetainėje, 
tuom tarpu tas bus Knapp Man
sion, 554 Bedford Ave.

Gerbiamą publiką meldžiame 
iš anksto rengtis, nes tai bus 
3-čias metinis mūsų Draugijos 
balius. Bus smagus šokių vaka
rėlis, našlaičių naudai. Greit 
bus pardavinėjami tkietai pas 
L. M. G. D. narius.

Renginio Komisija.

rendų $900 metuose, kaina $6,- 
000 įmokėti $2,000, Williams- 
burgho apielinkėj galima nude
rėti.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

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

MILIARDŲ MYLĖTOJAMS!

Permaina

ATSIŠAUKITE

Mūsų viengenčio p. Karčiaus
ko dailioje Biliardų Akademijoj 
garsūs čampionai C. Grogan 
grajs su Geo. Harrigan. Abu 
smarkūs airiai ir jie grajs 100 
punktų geimą. Tas įvyks pėtny- 
ioj.kovo 20 vakare. Pradžia 9:30 
vai.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda

Bučernė, grosernė, gyvų vištų mat- 
ketas, rūkykla; didelis bangenas. Ap
link panašių kumpanienų storų nėra. 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant farrnų. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((40

kutiniu laiku sparčiai paaugo 
narių skaičių, šį mitingą per ją 
tapo perstatyta ir priimta šie 
nariai: L. Radzevičius, S. Ber- 
'žietienė, P. Treigienė, T. M. To- 
'luba, F. Norris, K. Pusnikas, C. 
•Pupkis, E. Račiūnienė, M. Kūl- 
bokienė, E. Wiziene, E. Gaidis 
ir M. Danielienė.

P. Svetka perstatė Lietuvių
Ukėsų Kliubą iš Maspeth’o ir laimėjo amerikonai turėdami 15 
Praną Kabašinską. Abu tapo punktų prieš lietuvių 11. Galu- 
priimti. Taigi kuopa turi viršutinės skaitlinės buvo Jauni Vy- 
70 narių.

Tapo nutarta surengti “Mar
gučių Vakarėlį’’ atvelyky, Ba
landžio 19 d. “Vienybės” Sve
tainėje. Plačiai apkalbėta kny
gų klausimas. Tapo nurodyta iš 
Centro, kad už 1924 metus tie 
nariai kurie įsirašė ar užsimo
kėjo už tuos metus gauna tris 
knygas: Kandidą, Iš Tamsios 
Praeities ir Pirmą Tomą Pa
saulio Istorijos. Nariai įsirašę 
1925 metais ir užsimokėję tik 
už tuos metus taipgi gauna tris 
knygas, visas su apdarais: An
trą Tomą Pasaulio Istorijos, 
Princas ir Elgeta ir Senoyes 
Europa ir Rytai.

Buvo apkalbėta reikalas aukų 
.pastatymui Dr-ui Kudirkai pa
minklo Lietuvoje. Nutarta, pa
skirti tam tikslui pelną 
Margučių Vakarėlio.

TMD. 3-čia kuopa rengia pik
niką rugpjūčio antrą Cypress 
Hills parke.

rai 23, amerikonai 33.
Jaunų Vyrų jauktas, kaip jau 

buvo skelbta, važiuoja į Balti
more pabandyti spėkas su 
dėtų Kliubu tenais subatos 
kare.

Draugijos šv. Jurgio piknikai 
atsibus sekančiose dienose:

Liepos 11 d. (šeštadieny) 
Cypress Hill Parke.

Antras bus: Rugpiūčio 16 d. 
(sekmadieny), Clinton 
Maspethe.

Yra labai svarbus reikalas 
prašome tuojaus atsišaukti 
Leonas Brazulis, kuris gyveno 
Pittsburgo, Pa. apylinkėje. Yra 
miręs jo brolis Stanislovas Bra
zulis ir palikęs turto (farmą). 
Jis pats arba kas apie jį žino, 
praneškite sekančiu adresu:

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

(38)

Parsiduoda kendžių, cigarų Storas 
Geroj vietoj prie Public School. Lynas 
ant 3 metų. Biznis eina gerai. Prie
žastis
Prie Storo 
kambariai, 
kaip Store
t ros šviesa. J. Balkūnas, 598 Drlggs
Av., Brooklyn, N. Y. (33

nuo

Jauni Vyrai žaidė su 
Garsiu Amerikonų Jauktu

Jaunu Vyru Lietuviu Bas
ketball jauktas seredos vakare

.1

Parke,

At- 
va-

Naujos Butėno
Dainos Rekorduose

ir 
p.

Siuvėjų Apsigynimo 
Sąjungos Prakalbos

Lietuvių Siuvėjų Apsigynimo 
Sąjunga, kaip girdėtis, rengia 
savo milžiniškas prakalbas Ba
landžio 15 d. vakare, Amalga- 
meitų salėje, kur kalbės trys 
kalbėtojai: nuo tautininkų, so
cialistų ir katalikų.

Korespondentas.

šiomis dienomis mūsų daini
ninkas, Jonas Butėnas, įdainavo 
sekamas dainas į Columbia re
kordus: “Leiskit į Tėvynę", 
“Vilniaus kalneliai”, “Vai var
ge, varge”, “Kur bakūžė sa
manota”, “Litai” (Lietuvos pi
nigai) ir “Aš išėjau į girelę”.

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 Fotografus tre
čiu kartu važiuoja Lietuvon 1’922 me
tais tlel 9 šimtų Amerikos Lietuvių 
sąžiningai patarnavau nufotografuoda
mas jųjų gimines Lietuvoj: Suvalkų 
ir Kauno rėdyboj. Daug kas siuntė 
pinigų nusitraukti paveikslus, bet jų 
nesulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad 
Lietuvoj nufotografuočiau jūsų tėvu
kus, brolius, seseles, triobas su gy
vuliais, ar mylimą vietą, tai rašyk 
tuojaus pilną adresą jūsų giminių 
Lietuvoj* ir savo adresą, nes Ameri
kon sugryžęs rudenyje 1925 m. pri
siusiu prabas. Pamatę sampalus, duo
site užsakymą. Pinigų ant rankos 
nereikalauju. Nereikalausiu pinigų ir 
Lietuvoj nuo jūsų giminių. Aplanky
siu visos 
polius.

Lietuvos tolimesni us kam-

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

(36

Mirė Lietuviai

Amerikonai Nudegę 
Lenkų Markėmis

pardavimo, 
yra du 
Viskas 
tai ir

vienam persunkti 
gražus gyvenimui 
gražiai sutaisyta, 
kambariuose elek-

Lietuvis Maliorius — Kontraktorius
Pentinu, arba malinvoju, mūrinius ir medinius namus iš lauko ir vidaus. 
Dekoruoju, popieriaunu, pleistcriuoju, greininu, žodžiu — viską prie 
namų padabinimo atlieku. Ilgą tame darbe turiu prityrimą. Mano dar
bas visados yra garantuojamas. Pigiau padarau, bet geriau už kitus. 
Telcfo akuoki to arba laišką parašykite. Mane daugiausia gulima rasti 

>. vakarais namie.

Stanley Petrashka
44 SCHOLES STREET

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

John Paporėlis, 7 metų, gyve
nęs 270 Front St., mirė Kovo 
16, laidotas Kovo 20 d., iš kun. 
Kodžio bažnyčios, Kalvarijos 
kapinėse.

M. Ludskis, 60 metų, gyve
nęs 539 Graham Ave., mirė Ko
vo 12 d., laidotas Kovo 14 d., 
Alyvų Kalno kapinėse.

Mary Valevonis, am. 22 die
nų, gyv. 522 W. 29th St., mirė 
Kovo 18 d., laidota Kovo 19 d., 
šv. Trejybės kapinėse.

Mary Miller, amž. 7 mėnesių, 
gyv. 418 Suydam St., mirė Ko
vo 17 d., laidota Kovo 19 d. 
Kalvarijos kapinėse.

Kastan tinas Yuodekis, 47 me
tų, gyv. 23 Bridge St., mirė Ko
vo 17 d. Liberty, N. Y.; kūnas 
randasi 11 Jefferson St., Yon
kers, N. Y. Bus laidotas Kovo 
21 d. Šv. Juozapo kapinėse, 
Yonkers, N. Y.

Visus laidoja graborius, pil. 
Juozas Garšva.

Grupė Amerikos kapitalistų, 
kurie pirko Lenkijos bondsus 
dar senomis lenkų markėmis, 
pasirodo labai prakišo, kuomet 
lenkų markės smuko ir Lenki
ja savo markes pamainė “zlo
tais". Todėl dabar visi įvesdin- 
tojai New Yorke kreipėsi Wash 
.ingtonan, prašydami 
valdžios 
valdžia 
bondsus

Aš Jonan Diokas paieškai! trijų as- 
mon Klovą, kurie paeina iš Akmenės 
vals., Mažeikių ap., Sablanskių kaimo. 
Meldžiu ją pačią arba ka apie juos 
žino, duoti man žinoti, už ką būsiu 
dėkimg^is. J. C. Diokas, Box 391,1 
Stottville, N. Y. (35)

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 Betliejį aukoms krito 
nuo Herodo žudynės.”

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ateik į
NATUROPATHIC INSTITUTE

(Dr. Al. Duras, N. D. Dir.)
5 Bleecker Street 

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

Patarimai Veltui
Ofiso vai.: Utarninkais, Ketvergais 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 9468

ir

Tel. Greenpoint 7831

Namai De Plano Nuobodus Ar Jau Visi žinote, Kad?

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

pasirūpinti, 
priimtų jų 
nauja lenkų

Amerikos 
kad lenkų 
senuosius 
valiuta.

Pleisterninkų Streikas

šiomis dienomis New Yorke 
išeina streikai! darbininkai 
pleisterninkai iš International 
Union ir Operative Plasterers 
and Cement Finishers’ Interna
tional Association. Jie pameta 
dirbę darbus net $22,000,000 
kapitalo.

Pasimirė 101 Metų Moteris

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

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

Įvairūs Pardavimai
YKRM.A. ANT PARDAVIMO 

MONTROSE, PA.
100 akrų žemės, 6 rūmų stuba, šlu

boj vanduo, sodas obuolhj ir kitokių 
vaisinių medžių, 18 melžiamų karvių, 4 
telyčios, 4 arkliai, 3 kiaulės, 50 vištų 
7 kalakutai, 5 žąsys; visi ūkio įrankiai 
šilo gazinis inžinas, pjaunama-rišama 
mašina. Del informacijų rašykit ar 
klauskit pas: — Carl Kessler, 243 
Reece St., Scranton, Pa.

PARSIDUODA NAMAS IR 4 
AKRAI ŽEMĖS

Parsiduoda gyvenamas narais del 
dviejų šeimynų. Namas ir žemė ran
dasi miestely, taip pat name yra įreng
ta duonkepykla. Namas turi miesto 
vandenį ir elektros šviesą. Miestely 
Cansville, Conn. Aatsišaukite laišku. 
Parsiduoda labai prieinama 
Karolis Dundulis, 596 Grand
(ant antrų lubų), Brooklyn, N. Y. (35)

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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.
kaina.
Street,

Tel.

Muziką myli kiekvienas žmo
gus, o geriausi kompozitoriai 
skaito pianą tobuliausiu muzi
kos instrumentu. Gal dar nie
kad negirdėjot Naujausiai išlei
stų rolų del Player Piano, kele
to vardus mes čionai paminim, 
bet dar ir daugiau turime, ku
rių vardai čion nėra pažymėti.
_____________________ $1.00Tėvynės garbei maršas

Vai varge, vargeli_________________________  $1.00
Gėriau dieną, gėriau nakt|__________________ $1-00
Tai mergelių dainavimas____________________ $1.00

Reikalaukite kataliogo su dideliu pasirinkimu rolų.

A. ANTPlJSA1TI
981 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

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

A. Antpusaitis yra didžiausias Amerikoje ga
mintojas ir leidėjas Lietuviškų Rolų.

LIETUVIŠKI
REKORDAI IR ROLAI 

PIANUI
GRAMAFONAI — PIANOLOS 

ir RADIO
Pinigais ar nedėliniais išmokėjimais.

- Kainos žemos -
FIFTH AV. GRAFONOLA SHOP

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

Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliuibas rengia bazarą ir šokius, 
kurie prasidės Kovo 21 ir 22 
dd. ir tęsis iki paskutinio nedėl- 
dienio Balandžio, Kliubo Na
me, 1153 Putnam Ave.

Kad kurie dar nežinojote, da
bar perskaitę žinosite ir savo 
draugams pasakykite, nes mi
nėtame bazare yra labai bran
gių ir gražių daiktų, kuriuos 
vietiniai biznieriai paaukavo 
Kliubo Namo Fondan. Kurie 
atsilankys, turės progą daug ko 
gero pigiai laimėti ir linksmai 
laiką praleisti. W. B. A.

Šiomis dienomis pasimirė 
Brooklyne, 145 Green St., mote
ris Antonina Vilčinskienė, kuri 
esanti 101 metų amžiaus, atke
liavusi Amerikon 70 metų at
gal ir pragyvenusi viename na- 

bu- 
po 
ir

me 25 metus. Ji visą laiką 
vusi sveika. Gimusi kur ten 
lenkais. Palikusi 20 anūkų 
11-ka pra-anukų.

Ėjo į Darbą — 
Pakliuvo Niekšams

nuotykių 
ieškančio-

2nd Avė.

J. Makausko Prakaltais

ži-Juo daugiau pranešama 
nių apie kunigėlių pastangas p. 
Joną Makauską, Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų atstovą, į- 
skundinėti policijai ir uždrausti 
jam prakalbas, tuo labiau Bro- 
oklyniečiai domėjasi p. Makaus
ką išgirsti kalbant. Jo prakal
bos įvyksta Kovo 25 d., ateinan
čiame trečiadieny, “Vienybės” 
Svetainėje. Todėl visį įdomau
janti galės išgirsti tą ramų 
žmogų, kuris taip išgąsdino mū
sų kunigėlius. Prakalbos 'lygiai 
nuo 8-nių vakare.

ALTS. 1-ma kuopa.

Paveikslėlis iš 
New Yorke su darbo 
mis mergaitėmis.

Praeinanti žmonės
ir 34th St. New Yorke, užėjo 
ant sukniubusios mergaitės, ku
ri buvo visiškai nuoga, tik ap
sisiautusi ploščiuku ir pančekai- 
tėse. Ją paėmus ir nuvežus į 
Bellevue ligoninę, pasisakė esan 
ti Rose Smith, 20 metų. Aną
dien ji radusi laikrašty skelbi
mą ieškantį merginos prie dar
bo, Vos įėjusi į nurodytą vietą, 
sugriebė ją du vyrai ir įvilko 
sklepan, kur buvę dar du vyrai. 
Tenai tie vyrai ją nurėdę ir 
atėmę drapanas, kad nepabėg
tų. Taip laikę ją dvi 
Smulkmenų apie viską 
negali papasakoti, nes 
histeriškoje padėty.

Niekšų nepasisekė suimti.

dienas, 
jj dar 

randasi

Real Estate

Globiečių “Gegužines
Vakaruškos” Pataisymas

“Vienybės" 33 nr. įsibriovė 
klaida pranešime’ apie L. M.

8 
tas 
per 
604

šeimynų mūro namas.. Lo- 
26 pėdos ir 8 coliai pločio 
100 pėdų ilgio. Rendų $2,- 
metuose. Kaina $23,000 į-

mokėti $7,000. Ridgewood Apie
linkėj.

Keturių šeimynų mūro namas

1

Telephone Triangle 1450

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Geras abelnam naudojimui 
linimentas 

Pain-Expelleris 
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas iiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
3Sc ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER A CO. į 
Berry & South 5th Sts. L 

Brooklyn, N. Y.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

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

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

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

Kreipkitės tino adresu

BTOKEI
C. Brooklyn, N. T.

JONAS
173 Bridge St.,

LIETUVIŠKA AKUSERKA

Marijona TamklenS LU 
Qjprio palagų ant pareikalavimorQ 
O dieną nr naktį, taipgi ir nodėl- 
^dieniais. Darbą atlieka atsukau 
Sičiai už prieinamą kainą 

30 CTAGG STREET
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6731

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

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 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir nl 
prieinamą kalną; taippat paslrendavotl svetainę susirinki* 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

3

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tomistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintasTel. Lenox 8973

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

Gydymo Specialistas
109 East 87th St., New York 

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

6 iki 8 vnk. ir pagal susitarimą.
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