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NAUJI VOKIETIJOS PASIŪLYMAI
APIE SUTARTI NEUŽTIKRINA

DABARTINIU LENKIJOS RUBEŽIU

Žinios Iš Lietuvos

Prancūzai Jau Linksta Sutikti su Vokiečių Nuo
monėmis.

LIETUVA LEIS SIDABRO IR AUKSO PI
NIGUS. KAUNE PRASIDĖJO LENKŲ 
ŠNIPŲ BYLA.

I -----------------------------------------------------

PARIS, Kovo 22. — Vokietijos valdžia davė Franci
jai suprasti, kad ji mielu noru stos į Tautų Sąjungą, kur 
jai alijantai žada duoti lygią vietą Taryboje, bet sykiu 
vokiečiai norės užverti ir taip vadinamą saugumo sutar
tį, kurioje dalyvautų Francija, Anglija ir Vokietija. Pa
gal tą sutartį Vokietija apsiima saugoti neliečiamybę 
dabartinių Francijos rubežių, o Francija prižada neliesti 
Vokietijos rubežių. žodžiu, Europoje susidarytų blokas 
trijų galingų valstybių, kurios diriguotų kitoms.

Prancūzai jau pradeda linkti prie priėmimo šito vo
kiško plano, kadangi už jį stoja anglai, kurių pritarimas 
francūzams svarbus. Bet už tai lenkai visai nuliūdę, ka
dangi vokiečiai duoda suprasti, kad jokiu būdu nesu
tiks duoti panašios sutarties lenkams ir jų rubežiai ne
bus užtikrinti.

KAUNAS, Kovo 7. — čia prasidėjo byla šešių Len
kijos šnipų, iš kurių trys yra buvę caro oficierai. Jie' 
gyvenę Lietuvoje ir turėję ryšius su Lenkija.

■
KAUNAS, Kovo 7. — Minister™ kabinetas priėmė 

įstatymą, kuriuo bus kalama sidabriniai Lietuvos pini
gai vertės po litą, du ir penki litai. Vieno ir dviejų litų 
pinigas susidės iš puses sidabro ir nusės kitokio meta
lo, o penki litai turės 80 nuošimti sidabro.
į^ĮRI, .... ■■ ■■ 1 ■■■■■■■—=

Tornado Aukos 
Palaidotos

Chicago. Nedėldieny buvo lai
dojimo diena tornado ištiktose 
vietose. Palaidota virš 8 šimtų 
žuvusių. Palaidojus mirusius, 
eina gelbėjimas gyvų. Stato
ma namai, teikiama drapanos 
ir maistas. Chicagos mieste ta
po surinkta apie milionas dola- 
rių aukų. Kiti miestai irgi siun
tė čia pinigų. Kareiviai stovinti 
ant kelių neleidžia žiopsotojų 
vykti j nelaimės ištiktas vie
tas.

Su Pavasariu Išperėta 
Keturių Kojų Vištukas

Atlanta, III. Pirmą pavasario 
dieną pereklė višta vienam vie
tos farmeriui padovanojo viš- 
tuką su keturiomis 'kojomis ir 
trimis sparnais.

Teisėjas Gali Miegoti, 
ir Teismas Bus Geras

Leipcig. Vyriausias teismas 
čia nusprendė, kad nors teisė
jas ir miegotų laike bylos svar
stymo, vistiek teismas yra ge
ras ir naujo nagrinėjimo nutei
stoji pusė negali reikalauti.

Detroit, Mielu Jurgis Balutis, 
nuo Wesson Ave. ir Fordo de
tektyvai čia skundė tūlą Mor- 
risan, kad jis būk už pinigus 
žadąs parūpinti darbus Fordo 
fabrikuose. Teismas vienok 
Morrisaną išteisino.

New York. Rusų pianistas 
Godosky skundžia hotelį Anso
nia už tai, kad atsukus kraną 
su užrašu “šaltas”, iš jo pra
dėjo tekėti verdantis vanduo ir 
muštis garas. Išsigandęs pianis
tas krito ant grindų ir susi
žeidė. Jis neri gauti $50,000.

Latviai Eksportuoja 
Degtukus į Angliją

Ryga. Eksportas degtukų iš 
Latvijos sudaro nemažą pramo
nę. Dabartiniu laiku dirba šeši 
fabrikai, kurie kasdien išleidžia 
apie milioną skrynučių degtukų. 
Trys ketvirtadaliai produkto iš
vežama j Angliją.

Vokiečiai Nemano 
Lenkams Nusileisti

London. Vokietijos ambasa
dorius čia viešai užginčino pa- 
sklydusius gandus, būk Vokie
tijos valdžia klausė lenkų ką 
jie mano apie taikų peržiūrėji
mą rubežių Silezijoj ir Rytų 
Prūsijoj. Ambasadorius sako, 
kad vokiečiai visai nemano su 
lenkais derybų vesti tuo klausi
mu. Toje saugumo sutarty, ku
rią vokiečiai siūlo Franci jai ir 
Anglijos, lenkų ru'bežiai visai 
nėra užtikrinti ir nebus minėti. 
Pati lenkų valdžia nėra nieko 
tuo reikalu dar vokiečiams pra
nešusi.

Francūzaitės Imasi
Vyriškų Drapanų

Paris, čia išėjo mada mergi
noms ir moterims dėvėti vaka
re tuksedo siutus, panašius į 
tuos, kuriuos nešioja vyrai. Tik 
guzikai moteriški, o taip tuk
sedo siutai moterims panašus 
artimai j vyriškus.

New York. Paaiškėjo, kad 
episkopalų kunigai išmeta iš sa- 
ligos iš Dievo paeina. Kaip vie- 
primena maldininkui, būk visos 
vo maldaknygių žodžius^ kurie 
nas pastorius aiškina, darbai 
mokslininkų kaip Pasteur ir ki
tų, įrodė, kad 'ligas pagimdo 
bakterijos, o ne Dievas.

Naujausi Telegramai
Washington. Prezidentas 

Coolidge mano paimti ilgą 
vakaciją ir pastudijuoti 
klausimą kaip prieiti ir 
prie savęs pritraukti sena
tą, kuris atmesdamas War- 
ren’ą parodė, kad neklauso 
republikonų partijos vadų.

—o—
Roma. Iš ligos pasveikusi 

Mussolini apie 150,000 žmo
nių sveikino Romoje. Apie 
milionas fašistų šventė še
šių metu fašizmo sukaktu
ves.

—o—
Mitchel Fields, L. I. No

rėdami įrodyti klaidingumą 
nuomonės, būk žmogus kris 
damas iš oro netenka sąmo
nės, du lakūnai čia krito o- 
ru 1,000 pėdų, iššokę iš 
eroplanų, o paskui atidarę 
parašiutus laimingai nusi
leido ant lauko. Jie sako jau 
te viską visa laiką.

—o—
Quebeck. Apylinkėse čia 

žemė drebėjo. Tai vis atgar
siai drebėjimo vasario pa
baigoje.

Pasimirė 10 Mėty Po 
Žemėmis Išbuvęs

Vilnius. Pranešama, kad tas 
rusų kareivis, kuris Osoveco 
tvirtovės kazermėse, arba skie
pe, išbuvęs virš dešimtį metų 
patamsy, jau pasimirė Vilniaus 
ligoninėje. Apie jį buvo rašyta 
“Vienybėje'’ keli mėnesiai at
gal.

Angly Laikraštis 
Rašo Apie Lietuvius

Cleveland, O. Vietos “The 
Cleveland Press*’ subatos nu
mery įdėjo pusę šipaltos straips
nį rašytą Karlo B. Mickey apie 
lietuvius. Jis sako, kad lietuviai 
čia važiavo bėgdami nuo carų 
persekiojimo. Clevelande lietu
viai esą pradėję apsigyventi a- 
pie 1871 metus. Dabar Cleve
lande yra apie 15,000. Dvide
šimts 5 nuoš. valdo nuosavy
bes. Rašytojas nurodo, kad lie
tuviai yra piešiami kaipo “vie
ni iš nemokyčiausių. o tuom 
pačiu sykiu ir išmintingiausi 
Amerikoje imigrantai”.

Sovietai Norį Gražinti 
Amerikonui Pinigus

Maskva. Nors sovietų val
džia sutinka gražinti ameriko
nui Sinclair jo įmokėtus $100,- 
000 panaikinant aliejaus laukų 
koncesiją Sąikalino saloje, bet 
Sinclair as nenori tų pinigų im
ti, bet nori, kad rusai jam 
koncesiją pavelytų išnaudoti.

Anderson, Ind. Vietos meto
distui pastorius sumanė perskai
tyti parapijonams, vietoje mal
dų, visą Bibliją. Jis skaitė 17 
valandų.

St. Louis, Mo. Apie 30 vagių, 
kurie vogė žiedus nuo tornado 
aukų, ir kitas brangenybes, ta
po areštuoti. Vienas tapo už
muštas, kuomet įpykęs šerifas, 
radęs jį maunant nuo negyvos 
moteries žiedą, su lenta jam 
;alvė perskėlė.

Paris. Francijos katalikai 
neliauja ruošę mitingus 
prieš Herriot’o politiką, 
nors parliamentas didžiu
ma balsų jai pritarė.

—o—
Paris. Buvęs Francijos 

prezidentas Millerand’as ra 
gina Francija pertraukti 
ryšius su Rusija.

—o—
Berlin. Kitą nedėldienį į- 

vyksta rinkiįnai Vokietijos 
prezidento ir visos partijos 
nei spauda nerviškai karš
čiuojasi.

New Orlens. Susibėgus 
dviem traukiniam žuvo 13 
keleivių ir keletas sužeista.

—o—
Kane, Pa. Tūlas pranašas 

čia pranašauja, kad vidury 
vasaros šįmet bus sniego 
audrų Amerikoje.

Paris. Bankininkai spėja, 
kad francūzų liaudis turi 
paslėpusi pas save apie du 
milionu aukso ir sidabro 
frankų, nepasitikėdama 
bankais.

Viesulos Atspėti
Niekad Nebus Galima

Washington. Valdžios oro 
biuro vedėjas čia sako, kad 
mokslas niekad negalės pasiek
ti to laipsnio, kad tikrai nusta
tys vietą, kurioje viesulai pra- 
sidėtj gali ir kelią kuriuos jie 
eis. Jei būtų galima, vienok, 
iškilti virš viesulo į padangę, ir 
iš fen žiūrėti kas žemai dedasi, 
tai gali būti maždaug žmogus 
ir galėtų nuspėti tornado taką.

R. Prūsija Eksportuoja 
Popieriaus Medžiagą

Karaliaučius. Antra svarbiau
si pramonė Rytų Prūsijoj, prie 
žemės dirbimo, yra gaminimas 
medžių del popieraunių. Du 
fabrikai randasi Karaliaučiuje, 
vienas Tilžėje, o kitas Ragai
nėje. Produktas eksportuoja
mas į Ameriką, Japoniją ir Ru
siją.

$100,000 Nuostolių
Gaisras Passaic’e

Passaic, N. J. Nedėlios ryte 
čia nudegė aptieka ir dešimtu
kų krautuvė. Nuostolių padary
ta $100,000.

Beverly Hills, Cal. Riebusis 
Arbuckle, kuris seniau buvo 
vienas iš geriausių juokdarių 
krutamu paveikslų scenoje, ap
sivedė su artiste Deane, po to, 
kaip jo žmona gavo divorsą nuo 
jo.

Scranton, Pa. Viename gara- 
džiuje kare čia rasta du vyrai 
jau negyvi ir trečias mirštantis. 
'Policija dar tyrinėja ar jie nuo 
munšainės mirė, ar nuo gazo. 
Paeina, sakoma, iš Kingstono.

Detroit, Mich. Jonas Brothers 
turėjo nelaimę atvežti troką 
alaus kaip tilk tuo laiku kada 
dėdės kratė jo koštumerį. Jis 
tapo teisme pabaustas $2000. 
Alus, suprantama, tapo atim
tas.

Radviliškis. (“V-bės” kor.) -- 
Statistikas žinios. — Įvairių nu
sikaltimų įvykusių Sausio mėn. 
Radvilišky. Rūšis nusikaltimų: 
Išžaginimų 1; Pasikėsinimų iš
plėšti 1; Vagysčių su išlaužimu 
3; Pasikėsinimų išvogti 1; Ki
tų rūšių valsčių 8; Dokumentų 
suklastojimų 1; Įvairių apgavi
kų 1; Besislapstančių naujokų 
1; Įvairių nusikaltėlių preky
bos srity 1; Peržengimų priva
lomųjų įsakymų 4.

Andrius Borkauskas

žiobiškis. (“V-bės” kor.) — 
Vasario 3 d. atsibuvo laidotu
vės Kirstukų šeimynos iš Ker- 
valkių nuo Rokiškio, kurios nu
žudė plėšikai. Bažnyčioje darė
si labai griaudu. Tėvo ir moti- 

(nos karstas stovėjo iš šonų, o 
(dviejų vaikelių karstai stovėjo 
viduryje, žmonių buvo pilna 
bažnyčia, net iš kitų parapijų. 
Visi su ašaromis palydėjo Kir
stukus į amžiną vietą, žmog
žudžių pėdais policija seka; su
imta keletas įtariamų rusų.

Petras Kriukelis

Jūžintai, Rokiškio aps. (“V- 
bės” kor.) — Miestelyje ran
dasi žydas M., kuris priiminė.-
ja vyrus lošti iš pinigų. Per 
naktį jis uždirba 50 litų. Apyliin 
kių kaimų vyrai tą urvą labai 
gausiai lanko, ten pralošia pi
nigus, palieka dorą, nes lošda
mi visą naktį girtuokliauja. Mo
terys labai tuo susirūpinę ir ne
žino, kaip tą urvą panaikinti. 
Aplinkiniai kaimai yra labai 
tamsūs, laikraščių nieks neskai
to; stebėtina, kad yra tokio jau
nimo, kuris žodžio “laikraštis 
nesupranta kas tai yra. Pas 
žmones skurdo irgi labai daug 
matosi. Metas būtų tapti žmo
nėmis. Seminaristas

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Vasario 16 d. praėjo be jokių 
papuošalų ir jokių prakalbų. Tik 
10 valandą atsibuvo pamaldos, 
o vakare mokykla surengė šo
kius ir visa. Vėliavos vos kelios 
matėsi, daugiau žydiškų negu 
tautiškų, ir tas neatsitiko dar 
tautiškumui, žmonės daugelis 
dirbo, o policija to nematė.

Pabudęs Vaidyla.

Vilnius. Miešto skolos. — 
“Kurjer Wilenski” žiniomis, 
Vilniaus miesto skolos siekian
čios 13,000,000 zlotų.

Ryga. Latviai didina konsula
tų skaičių. — Latvijos užsienių 
reikalų ministerija paruošė pro
jektą, kuriuo Latvijos konsula
tų skaičius būsiąs padidintas iki 
200, tuo tarpu kaj dabar jų 
yra tik 78. Daugiausia bus stei
giami garbės konsulatai, tik į 
kai kuriuos bus pasiusti iš mi
nisterijos sekretoriai. Manoma 
atidaryti naujas konsulatas ir 
Lietuvoj.

Mustėnai, Seimeliškių v.) — 
Pinigai ir akmenis išjudina, ži
noma, jog Lietuvos Bankas apy 
varton yra paleidęs kelias de
šimtis milionu litų. Bet visiems 
žmonėms jų nepakanka.

čia laukai akmenimis nusėti. 
Jie ir darbui ir augalams kliu
do.

žmonės pridėję vežimus ak
menų 15—20 pūdų veža parduo
ti už 10—15 klm., o ten tau 2—

3 litus te, ir žinokis. Tai geras 
uždarbis tokiu keliu 15 klm. nu
vežti 20 pūdų akmenų už 2—3 
litus.

Kas gi prie to verčia? Bran
gumas ir pinigų stoka.

žemaitės Sūnus.

Nedzingė. — Ūkininkai gyve
na po senovei kalimuose, — dau
gumoj mažažemiai. Duoną rei
kia dapirkti, o uždarbių nėra. 
Vieta turtinga ežerais, bet tos 
varžytinės! Stambūs “žvejoto- 
jai” nuomoja.

Kur paklausysi kalbančių, vis 
bėdavoja. Praėjo geri laikai, vis 
kas buvo pigu. Kiti kaizerį gi
ria: šungrybius ir kitokias pa- 
tvorines žoles pirko. Vis skati
kas.

Praėjusiais metais, plačiai 
ėjusi šmuglerystė visa pafron
te, dabar apstojo, nes ir lenkai 
stipriau laiko, aštriau baudžia.

-. šamas.

Marijampolė. Naujas šulinys. 
Bažnyčios gatvėj nesenai tapo 
padirbtas (išgręžtas) naujas 
šulinys. Vanduo bėga smarkiai. 
Jo išgręžimas kainavo apie 2,- 
000 litų — žinoma, ir su gele
žim, kurias įdėjo. Gaila, kad 
tinkamo žinovo nebuvo lietuvio, 
o turėjo tai atlikti svetimtau
tis — vokietis."

Dzūkų Antanas.

Sunkariai, Velakbūdžiai, ša
kių apskr. — Naujoj parapijoje 
pasidarė jau visai miesčiukas; 
yra 2 krautuvės, keletas trobe
sių, kluonas — bažnytėlė ir pui 
kūs su kolonomis klebonijos na
mai. Kiek kartų prisieidavo va- 
žiiuoti, visada sąkeleiviai nusi
šypsodavo: — Matai kokius pui
kius sau namus pasistatė, o 
Dievulį į skunę Įvijo, žmonės 
čia pasiturinti, beveik nėra kai
mo, kad nebūtų gimnazisto, lei 
džia mokslan ir mergaites.

Kikas.

Kirvininkai, šakališkiuose — 
(Mar. apsk.) nesenai buvo gu
žynės. Neapsiėjo ir be valstybi
nės iš blaivybės monopolio, tai 
kaip išsitraukė gerai “ant drą
sos*’ ir... susipešė. Vieni stovi 
įsireižę kieme, o kiti du nubė
go Į grįšią, pasiėmė kirvius ir 
bėgs tų, kurie kieme, iškapoti, 
bet moterys su merginoms 
“drąsuolius” sugriebė ir nelei
do; o trečias tų kirvininkų drau 
gas nubėgo j kito ūkininko kie
mą; ten buvo trys bulvių raga- 
žės, tai, kad ėmė spardyti, keik
ti, rėkt, tai tos ragažės net ore 
lakiojo. Paskui atbėgo vienas tų 
kirvininkų ir sako: Kam tu čia 
tas ragažes spardai ir rėki. Ji
sai atsakė: Už tai rėkiu, kad iš 
girdę, išgąsti! ir nubėgtų anie!

Oro pauštelis.

Pumpėnai šiaulaičiai. Persi
skyrė jau vienas tėvelis su savo 
gaspadinę. Klebonas savo gas- 
padinei pasogą davė gerą, ma
nau joks buržujus šiais metais 
neduotų savo dukteriai tiek tur
to, kiek parvilko iš Pumpėnų į 
Šiaulius jo gaspadinę. Kumelę, 
2 karves, kiaulę penėtą, milo 
valcavo 20 pūdų, javų, kitokių 
milų, mėsos, taukų, medaus a- 
pie 2 pūdu, briką (pavozką gė
dijus vežti, atidavė giminėms į 
Kaulinius, Radviliškio valsč.), 
vištų, gaidžių ir kitokio turto, 

kur čia viską be suskaitysi ir 
dar sakė vagonas parvažiuos su 
gerybėmis: pats klebonas, sako, 
būk tai išeinąs į vienuolyną bū
ti misionierių.

Iš šiaulaičių k. tokia Kugienė 
(gyvanašlė) su kunigais užsi
imdavo (pas ją atvažiuodavo). 
Dabar yra “Pašily” (netoli Kra
žių) pas kun. už gaspadinę; a- 
pie ją galima ištisą straipsnį 
prirašyti. Kita buvus pas vokie
čių komendantą dabar pas kun. 
Vaitiekūną Žeimely palei Latvi
ją, kurią nuo St. šarauskio pa
viliojo (9t. šar. su ja buvo ap
sivedęs). Tokių faktų galima bū 
tų begalo daug pririnkti, bet tuo 
kart užteks minėtų. Valstietis

Dusetas, (Ežerėnų apskr.) — 
Nors tamsūs, bet apsukrūs. Du
setų apylinkėje nėra tamsesnio 
kampelio, kaip Pakerių kaimas; 
nei vienas'iš jų neskaito nė lai
kraščių, nė knygų, ne tik patys 
tamsūs, bet ir vaiku nemokina 
nieko gera, kaip tik į vakaruš
kas vaikščioti ir muštis. Nors 
patys tamsūs, bet kitus stengia
si apgauti. Pavyzdžiui, iki šiol 
turėjo pusę žemės' paslėpę, už 
kurią valstybinių mokesnių ne
mokėjo. Bet apie tai sužinojęs
Mokesnių Inspektorius nusiun-* 
tė komisiją. Atvažiavus komisi
ja pakeriškįams pasiūlė prisi
pažinti geruoju, kas kiek žemes 
turi, nes kitaip grąsino, kad pa
vasarį atvyksiąs matininkas ir 
jei rasiąs žemės pas juos dau
giau, negu jie moka valstybei 
mokesnių, tai tada būsianti di
delė pabauda. Tad pakeriškiai 
nosis nuleidę prisipažino: kuris 
buvo prisirašęs 15 hektarų, tai 
dar prisidėjo 15 hektarų, kuris 
10 hektarų, tas vėl 10 hektarų 
prisidėjo. Ir dabar vis tebekei
kia tą žmogų, kuris Mokesčių 

! Inspektoriui pranešė apie jų 
“apsukrumą.”

Ignas Lapienis

Meteliai (Alytaus apskr). — 
Paskendo žmogus, š. m. vasario 
mėn. 17 d. Vaickūniškės kaimo 
gyventojas Petras Samsanavi- 
čius, išėjęs meškerioti ant Me
telių ežero,, lūžus ledui pasinė
rė vandeny. Mokėdamas gerai 
plaukti, nusimetė nuo savęs 
drabužius ir manė gelbėtis ko
vodamas su ežero bangomis a- 
pie pusvalandį laiko. Galop, nete 
kęs jėgų, paskendo, žmonės, 
Stovėdami ant ežero kranto ir 
tai matydami, niekaip negalėjo 
suteikti pagalbos, nes ir patys 
bijojo užeiti ant ledo. Oi, jau 
daug žmonelių paskendo mū
sų Metely! Juozas

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS 
PROFESIONALAMS 
REŽISIERIAMS 
VAIDINTOJAMS!

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

Kaina su prisiuntimu — 75c. 
“VIENYBĖ”

193 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome),
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Gaiųtą vis dar nuveikia 
žmogų.
Paskutiniu laiku įvykę žemės 

drebėjimai, gaisrai ir viesula- 
tornado tik įrodo, kad žmogus* 
dar nėra pažabojęs gamtos spė
kų. Mokslininkai sako kad, tu
rint atatinkamus įrankius ir 
pašvęstus tam darbui žmones, 
būtų galima atspėti drebėjimai 
ir viesulos. Bet žmonija dar 
yra labiau linkusi pinigus aik- 
voti karo laivams, kariumenei 
ir politikai, o ne apsisaugojimui 
nuo gamtos “rykščių.”

—o—
Širvintų įvykis.

Nėra abejonės, kad, kaip 
Skrynskis sako, lenkų kareiviai 
dažnai pereina Lietuvos rubežių 
ir atsiduria ten, “kur jie netu- 

x . h’ėtų būti.” Tas, matyti, ir Įvy-
pereitame “Vienybės” numery. Šion milžiniškon ir daug|i<0 ties širvintais. Lietuviai, įpy- 

ne-
n ii- 
ši r 
že- 
da-

surastų, kad yra

Redakcijos Straipsniai |Į
KAIP MES PRISIDeSIME VISAPASAULINėJE 
PARODOJE PHILADELPHIJOJE 

9

Philadelphijos mieste 1926 metais yra rengiama vi- 
sapasaulinė paroda, paminėjimui 150 metų Amerikos 
Neprigulmybės, apie ką jau paraše ir p. Z. Jankauskas

kultūros žvilgsniu reikšmingon parodon yra prikviestos 
veik visos pasaulio valstybės, tų tarpe ir Lietuva. Ar 
Lietuva išsigalės iškilmingai dalyvauti, ’tai prigulės 
nuo pačios valstybės ir jos politinių bei kultūrinių or
ganizacijų, ką savu laiku mes išgirsime. Bet mums, Ame
rikos lietuviams, apie tai reikia būtinai pasirūpinti.

Reikia numatyti, kad daugybė lietuvių iš visų Ry
tų ir Vakarų kolonijų ton parodon atsilankys, nęs Phi
ladelphia yra sujungta su. visais stambiausiais Amerikos 
geležinkeliais. Daug šimtų tūkstančių dolarių lietuviai 
išmokės kelionei, todėl būtų neatleistina nuodėmė mums 
savo kultūriniam gyvenimui ta proga, nepasinaudoti ir 
savo vardo pasauliui neparodyti, kad ir mes- esame ne 
žemiau tokios, — na, kad ir Liberijos!

Mes turime savo seną ir gana apsčią čionai spaudą ‘ 
(mes kalbam čion tik apie amerikiečius lietuvius), ku-j 
rios egzempliorius, su diagramomis mūsų spaudos augi-1 
mo. nuo tų laikų, kaip iš Rusijos vergijos pabėgom, 
privalom parodyti. Turim savo daugenybę visokių orga
nizacijų, kurių diagramas turim puikiai išstatyti (nie
kas. tautos kultūringumo taip nepažymi, kaip jos orga
nizacijų daugumas ir stiprumas). Turime savo daugybes 
chorų, kurie iš visos Amerikos galėtų sutaisyti chorą 
nuo kokių 5000 dainuotojų ir tam tikru laiku parodoje 
duotų porą dienų didelius lietuviu koncertus — turėtum 
pirmą visos Amerikos Lietuvių “Dainos Dieną”. Atsiras 
mūsų inžinierių ir išradėjų su savo prdto vaisium pasi
rodyti. Atsiras moterų ir mergaičių su savo rankų iš
dirbiniais, kurie visokiose parodose svetimtaučius stebi
na lietuvaičių darbo sumanumu ir originalumu.

Tai tik keletas dalykų, kuriuos mes viršuj paminė- 
jom, tuo tarpų priešakyje mums pataria, su kuo mes ga
lėtume save pasauliui ir patys sau parodyti. Ir tai mes 
kalbame tik apie lietuvius amerikiečius. Didžiausioji vie
nok parodos dalis mūsų skyriuje galės būti priteikta iš 
Lietuvos, — gal taipgi iš Škotijos, Kanados, Argentinos 
ir kitur, kur tik lietuvių kolonijų randasi.

Dar vieną stambų dalyką mes tuo laikotarpiu galė
tume atsiekti — tai įvykinti Visuotiną Lietuvių Suva
žiavimą, apie ką jau daugelis pradeda kalbėti, kad jis 
yra reikalingas suartinimui lietuvių išsklaidytų paskuti
nių politikos metų sūkuriais. Proga labai paranki tuomi, 
kad net Lietuvos laikraščiai jau buvo padavę sumanymą 
tokį suvažiavimą padaryti Amerikoje; pagaliaus yra ir 
jautrioji istorinė proga, nes ateinančiu metu sukanka 
lygiai 20 metų, kaip mes, Amerikos lietuviai, turėjome 
savo pirmutinį Amerikos Lietuvių Seimą, Continental 
Hotely, Vasario 22, 1906. Taigi Amerikos lietuviai tuomi 
apvaikščiotų tam tikrą jubilėjų. Mes jau augščiaus mi
nėjome, kad į tą parodą vistiek daug lietuvių atkeliaus, 
todėl labai būtų gerai, kad kelionėms išpilti pinigai duotų 
progą atlikti masyvį dalyką — pasitarti apie visą mūsų 
tautos likimą ir duoti malonią progą lietuviams susipa
žinti sų savo tautos žmonėmis (tūkstančiais jų!) iš toli
mesnių žemės kamuolio prastų.

Tuos nedaugelį žodžių krūvon suglaudus, reiktų už
baigoje pasakyti, kad mažai kas atsiras iš principo prie
šingų lietuvių organizuotam dalyvumui toje parodoje. 
Galės tik kai kas paabejoti, ar mums pasiseks suorga
nizuoti Parodos Komitetą, kokį turėjome iš čionai Pary
žiaus Parodoje 1900 m. Vienok reikėtų šito, nenusigąsti. 
Jeigu 1900 metais, kuomet ir mūsų čia maža bųyo ir 
Lietuvos Valstybės dar nebuvo, galėjome tokį svarbų 
darbą atlikti, tai dabar dešimtį sykių lengvinus tas 
mums pavyks: dabar mūsų išeivybė čionai yra šimterio
pai turtingesnė žmonėmis, turtu, apšvietimu ir patyri
mu, prie to Lietuvos Valstybė galės mums prisidėti ii' 
finansiškai ir su priteikimu parodon spaudos, dailės, me
no ir išdarbijų pavyzdžių. Dabar mes, nežiūrint į sunke
nybes šiais kovų ir tautos atgimimo metais, esame suly
ginamai suaugę vyrai, na, o 1900 metais buvome dar tik, 
taip pasakius, skurdus ir persekiojimų, suvarginti 
Siūliukai.

Nuo šito darbo neturėtų mUs atgrasinti nei 
kad mes esame pasiskirstę į partijas. Kaip toli 
nebūtum atsitolinę vieni nuo kitų savo, partiniais 
niais, vienok visgi turim atsiminti, kad mes esaųi 
nos Motinos — Lietuvos vaikai. Jos namai

ma

tas, 
pieš

vie-
- yra. mūsų,

tyrinėja lapelį, po lapelįo. vieną 
seną iškastą iš balos senų prany 
kušių gyvūnų kaulą po kitam. 
Dievas, jei yra, nepabėgs iš 
šio pasaulio. Ir jei mokslas, ga
lų gale, ir
Dievas ir Jo buvimą apčiuopia
mais faktais įrodytų — tai tik 
patiems kunigams būtų nauda, 
nes tada niekas negalėtų tvir
tinti, būk Dievo nėra.

Bet kunigai, turbūt, nujaučia, 
kad mokslas neras Dievo. Todėl 
jie jam ir yra taip priešingi.

Lietuva ekonomiškai eiųanti 
Pirmyn.
“Lietuvoje” kunigas Purickis 

nurodo, kad Lietuva ekonomiš
kai einanti pirmyn, nes jos im;

Kai kilo Rusijos revoliucija, socialistai, ypač' 
komunistai, varė didžiausią socialių ir poltinių I 
reformų agitaciją. Tiesa, rusų revoliucijos banga 
atsiliepė veik visam pasauly. Buvo momentai, 
kada Vokietijoje, Austrijoje, Bulgarijoje ir ki
tur norėjo paimti patys kraštutiniejį socialistai 
komunistai. Del valstybių valdymų tarp socialis
tų ir nesocialistų ėjo, o vietomis ir dabar tebei- . 
na kultūros ir. kitos kovos, šios kovos ėjo įvai
riais būdais: mitinguose, parliamentuose, savi
valdybėse, įvairiuose suvažiavimuose ir galų ga
le net žudynėse. Priemonių nebuvo gailėtųsi...

Praėjo 8 metai. Rusų komunistų griežta ir 
žiauri revoliucija sukėlė visą pasaulį — ar komu
nistų režimui įsiviešpatauti ir demokratijai žūti 
■ar atvirkščiai. Galų galle per šiuos 8 metus dar 
pežuyo nei komunistų diktatūra nei demokratija, 
ir šios dvi valdymo formos gyveno greta viena 
antros.

Demokratijos valdymo, forma eina evoliu- < 
jį nesidairo svetimose valstybėse, 

i; ji leidžia ki-

ATSKRISK SAKALĖLI.

ei jos keliais; jį i 
portai ir eksportai žymiai P&- kad ką nors pagrobtų, nuskriaustų, „ ______ _

didėję. šįmet, vienok, pavasaris |ai VH.jsfybei gyventi taip, kaip nori još gyven-
suiiikus del. nederliaus ir todėl 
žmonėms gal atrodo kitaip.

Nėi a abejonės jei Lietuvos Į Mafijos vaidymo formai. Pas juos, socialistus ko-

tojai. Taip dalykai atrodo teoriškai.
Komunistų diktatūra visai priešinga demo-

priešaky būtų ne kunigai, Lie
tuvos ekonominė padėtis dar ge
riau tarptų.

;kę ir susierzinę popiežiaus 
lemtu žygiu, šitame įvyky 
matė lenkų pastangą atimti 
vintus ir gali būti daugiau 
mių. Jie teisingai mano, kad
bar, popiežiui palaiminus Želi- 
gowskio vagystę, lenkai įsidrą
sins labiau ir eis imti daugiau 
Lietuvos žemių. Taip bent Tau
tų Sąjunga aiškina lietuvių gau
tą protestą.

Iš kitos pusės vokiečiai Berli- 
ne plačiai rašo, būk lenkai mo'bi 
lizuoja savo kariumenę prieš 
Dancigą. Lenkai tą užginčija.

Bet visaį netikėtina, kad len
kai bandytų šiuo tarpu savo 
rubežius toliau plėsti. Jie dabar 
bijo, kad anglai prikalbins fran- 
cus apleisti Lenkijos gynimą ir 
pavelys pertaisyti Lenkijos ru
bežius vokiečių ir, gali būti, ru
sų naudai. Tam tikslui ir Skryn- 
skis dar nevažiuoja namo, nors 
Tautų Sąjungos posėdžiai jau 
baigėsi. Jis tupi Paryžiuje ii’ 
laksto pas diplomatus. Jei len
kai dabar pradėtų kokius nors 
karo žygius prieš bile kaimyną, 
tai jie sukeltų prieš save visas 
valstybes ir pasidarytų sau tik 
daugiau priešų. Kai rudeny bus eina prastai, netaip kaip 
Tautų 
priešai 
priimti 
jungą, 
kiečiams peržiūrėti Lenkijos 
bežius.

Todėl karo žygiai iš lenkų 
sės prieš 'lietuvius yra nelaukti, 
Kad Širvintų įvykis nėra tokis 
baugus, rodo ir tas faktas, kad 
anglų spaudoje po to, jokių to
limesnių žinių nebuvo paduoda
ma.

Moksleivių Susivienijime 
Skilimas.
Paskutiniame numery “mok

sleivių Kelių-’ pranešama, kad 
tame pažangiųjų moksleivių 
dažnai mirštančiame ir vėl atgi- 
jančiame susivienijime įvykęs 
skilimas: atskilusį mergina Nar 
montaitė su “savo klika.” Prie
žastis skilimo neaiški.

■—o—
Darbai kriaučių pramonėje.

Iš “Darbo’’ patiriame, kad 
Baltimorėje unija mano šaukti 
kriaučius prie streiko. Rocheste- 
ry pilnai dirba tik dvi dirbtu
vės, kitos eina pusę laiko. Bo
sai netik nenori algų pakelti, 
bet ruošiasi nukapoti. Bostone 
darbai prasti, nes sakoma iš 
unijinių dirbtuvių darbas siun
čiamas į skebines. Chicagoje a- 
malgameitų unija ruošiasi prie 
derybų atnaujinti kontraktą, ku 
ris baigsis gegužio 1. Darbai

munistus, jau internacionaliniai uždaviniai, sie
kiai, obalsiai. Jie skelbia kovą visoms valstybių 
valdžioms, tuo pat metu kovodami ir prieš sa
vuosius piliečius.

šios dvi valdymo formos leido per 8 metus 
visai žmonijai įsitikinti, koki iš jų vienam ar ki
tam kraštui tinkamesnė, geresnė, žmonija poli
tiniuose ir socialiuose klausimuose pradėjo rim
tai galvoti pradėjo nuvokti vienos ar antros val
dymo formos neigiamas ir teigiamas puses, ir to
kiu būdu jau žmonijos jausmai, norai nusistojo.

Šis nusistatymas aiškiai atspindi parliamen
tuose, kur atstovai renkami demokratiniais pa
matais. i

Vokietijos socialdemokratų partijos centra- 
linis organas “Forwaerts” šiomis dienonps pa
duoda 19 valstybių parlamentų narių partijomis 
skaičių. Toks partijų sąstatas yra valstybėse da-

Są j ungos seimelis, 
gali būti ir sutiks netik
Vokietiją i Tautų Sa

be t sykiu pavelyti vo-

tie niaus.

x’u-

pu-

—o—
Mokslas be Dievo.

“Garse” yra vertimas veikalo 
tūlo anglų kunigo, kuris prime
ta šių dienų mokslui jo žinoji
mą apie botaniką, apie mažiau
sius augaliniais ir lapelius pa
sauly, bet nežinojimą ir nestu-r 
dij'avimą Dievo. Esą, mokslas 
stengiasi dasiirti prie pirmųjų 
pradžių visko, ir todėl garbina 
arkeologiją, bet visai nesvarsto 
pradžią visko, būtent, Dievą.

Į tą galima lengvai atsakyti 
tuo, kad mokslas, nori patirti 
ar tikrai Dievas viską sutvėrė. 
Yra moksle teorijų, kurios skel 
bią, kad viskas pasauly galėjo 
atsirasti savaime, nežiūrint kad 
ta mintis keista išrėdytų pavir
šiu žiūrint. Todėl mokslas ir

se

—o—
Vaistas prieš munšainę,

Mes visi rūpinamės, kaip 
galėti tą priešą

nu- 
munšainę, 

kuri ardo ‘lietuvių visuomeninį 
gyvenimą Amerikoje. O pasiro
do, anot “Garso“ reporterio, ku
nigas Cybelis jau vaistą išra
dęs. Jis, mat, patyręs, kad mun- 
šainės daugiausia suvartojama 
liuoslaįkiu, tai yra, nedėldie- 
niais Todėl sumanė tą Ii uosiai k į 
užpildyti, kad parapijonai ne
turėtų laiko nei pamislyti apie 
Belzebubo išmislą.

Pirmiausia, jis atlaiko mišias 
ir maldas. Tas užima laiką iki 
pietų. Prie to jis duoda pamoks- 
lų-paskaitų tokiomis kilniomis 
temomis, kaip: “Ar yra Die
vas,“ “Kas yra šv. Dvasią,-’ ir 
taip toliau. Po pamokslų visi ei
na namo pietauti.

Pavalgę vėl visi pas kunigą, 
kuris mokina gramatikos ir ai
škina skirtumą tarp sakinių: 
“Jonukas prausėsi su muilu,” 

su mu-ar “Jonukas, prausėsi 
lu. ”

Po gramatikos, einama va
karieniauti, o vakare būnąs 
koncertas, teatras, ar šokiai.

Ir priešas nugalėtas!

bingesnę apie save atmintį savo vaikams paliksime. Juo 
daugiau mes pasauliui savo kultūroje pažingejimp pa
rodytume, tuo svarbesni vardą ir pagarbą nuo kitų įgy
tume. O gerbiama tauta (kaip ir pavienis žmogus) vi
suomet atsistoja į pįrmespes eiles keliaujančių pirmyn- 
eigos vieškeliu. Reikėtų visiems atsiminti tas, kad mūsų 
priešai (sakysim, lenkai) stengsis įstoti šion parodon 
su visu savo paauksuotų ir prisikolintų skudurių blizgė
siu; jeigu mes visai nepasirodytumėm, tai mes patys 
duotume progą mūsų priešams tvirtinti, kad "lietuvių — 
visai nėra”.

Būtų labai malonu, kad mūsų spauda šituo klausi
mu veikiąi pradėtų rašyti, nęs laikas vistięk nėra ilgas. 
Sudarymui parodos komitetų po atskiras kolonijas, o 
paskui iš visų komitetų sudarymui vieno Parodos Ko
miteto nuo visos Amerikos lietuvių kolonijų, ims ilgokonus IVJLUUIlUb ----  -LmcLUVUS Vaincll. JUb namai ---- ,yi« niuaų i įimtiu imu viovp rmiurmuo li

mamai, Juo gražiau mes tuos namus papuošime, tuo gar-' laiko ir gana krupštaus darbo;

Kaunas.

bartiniu laiku; štai jis:
Bendras dep, skaič. Socialist. Komunist.

Amerika 581 narys 2 nariai —
Belgija 186 ” 68
Bulgarija 250 ” 30 9 nar.
Danija 149 ” 55

J Vokietija 493 ’’ 131 ” 45
. Anglija 615 ” 151 ” 1.
Suomija 200 60 ” 18
Franci j a 584 ”” 102 ” 29
Holandija 100 “ . 20 “ 2
Italija 534 ” 47 ” 17
Latvija 100 ” 38 f ?

Norvegija 150 ” 8 ” ao
Austrija 165 ’’ 68 Jf.

Lenkiją 444 ” 41 2
Rumunija 369 ” L > ?
Spanija 408 ” 7
Švedija 230 “ 104 ’’ 6
Čekoslovakija 294 ” 82 ” 29
Ungarija 245 ” 24 f)

Iš šio sąrašo matyti, jog veik visų valstybių
pariiamentaruose Įeina socialistai komunistai kur 
mažiau siekė rusų komunistų revoliucijos banga, 
kur toliau gyvena nuo Rusijos, apie kurią mažiau 
piliečiai žino.

Padekim, tose valstybėse, kur buvo komu
nistai pradėję savo diktatūrą įgyvendinti — jų 
tuose parlamentuose nėra. Kaip pav., Latvijoj, 
Austrijoje, Ungarijoje. Tik vienoj Vokiętijoje, 
nors ir buvo palietęs raudonasis režimas, yra 
didžiausi socialistų komunistų skaičiai, bet reikia 
atsiminti, jog ten yra didžiauąis politinis r ekono
mais krizis visam pasauly, todėl savaime toki 
nenormali padėtis yra susijusi su nenormaliais 
reiškiniais. J

Prieš kelerius metus soęialistų komunistų, 
to paties laikraščio išskaičiavimu, skaičius buvo 
didesnis 10 nuoš. už dabartinį parliamentuose 
skaičių.

Šis reiškinis aiškiai rodo, jog pasaulio val
stybės po politinių audringų pergyvenimų eina 
prie aiškios demokratinės valdymo formos, turint 
galvoj, jog šiomis dienomis monarchistų gaiva
lai veik nei vienoj valstybėj neturi valdymo sri
tyse įtakos. — Lietuva. .

Biržai.

o o o

Sesutės j pievas! Auksinę dienęlė!...
Sužibo giedrioji skaistutė saulelė;
Šiuriana, švelnutis, kvapningas vėjalis, — 
Praūži uvo, grėbėjoms, žaliukas šienelis!

Džiaugsmas sų tuo man geradėju;
Kuris pribuvo su geru vėju...

Tik tuomet vandenį brangint išmoka, 
Kaip jau šulnyje pamatė stoką!

Atskrisk, sakalėli '• * ' 
Per girias, mareles, 
Parneški laiškelį 
Nuo mano mergelės.

Vai, ilgu, man ilgu — 
Nerimsta širdelė, 
Kad vienas aš vargstu 
Be savo mergelės.

Eisiu pažiūrėti 
Prie jūrų marelių, 
Gal gi pamatysiu 
Sakalą paukštelį.

Nuėjau prie jūrų,
. Prie gilių marelių, 
žiūrau, kad‘atskrenda 
Sakalas paukštelis.

Pamačiau atskrendant 
Sakalą paukštelį 
Ir nuo mylimosios 
Parnešant laiškelį:

Sakyk, sakalėli,
Garbingas paukšteli,
Vai ką tu girdėjai
Už jūrų marelių?

Neklausk bernužėli, 
Tėvelio sūneli, 
Sugrįžk dobilėli 
Pas seną tėvelį.

Tavo mergužėlė,
Kur' tave mylėjo,
Jau kitam berneliui 
širdį pažadėjo.

Ačiū sakalėli, 
Meilingas paukšteli, 
Kad manęs aplankei 
Vargdienį bernelį.

Grįžti aš negrįžšiu
Atgal pas tėvelį,
Pulsiu į jūružes
Ir baigsiu amželį, 

širdžia aš mylėjau 
Mylimą mergelę 
Ir myluot žadėjau 
Kaip šviesią, saulelę.

Gaila mergužėlės,
Gaila tų žodelių,
Kur. aš jai kalbėjau
Prie vario vartelių.

Rytas, vakarėlis 
Lankydam’s mergelę, 
Pramyniau takelius 
Per žalią girelę.

Išlaužiau rūteles 
Gėlynų daržely, 
Nuraškiau žiedelius 
Mėtų ir žirnelių.

Dar girios takeliai 
žaliuot nepradėjo, 
O mano mergelė 
Kitą pamylėjo.

Pranas Bernatonis
o-------------- o• o
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Į TĖVYNĘ...
k

Liūdi siela, širdį skauda 
Vien tik ilgesio aš raudą 
Beniūniuoju tarp skausmų. 
Kįla vėjas. Tiesia būręs... 
Bangos puola į krantus, 
Suliūliavo plačios jūrės, 
Vandenynas gi platus 
Tiesia kelią į. tėvynę, 
Į vargų lūšnelę tą 
Kur nurimsta man krūtinė, 
Kur laimužė paslėpta.

— Bern. Brazdžionis
•o—------------ oo

KALINYS

Slenka metai, slenka dienos, 
Slenka laikas be naudos;
Storos, šaltos mūrų sienos
Nesupras, ir nevaitos.

Nesupras naudos žmonijos
Idealo ir švięsos,
Nors jų. šonus rėžy t peiliais, --
Lyg susnūdę jie riogsos.

Štai aštuntas mėnuo eina
Tarpe mūrų šių tamsių;
Nors kainuqj man augšta kaina,
Bet linksmai jas paliksiu.

Laj meteliai slenka, maipos,
Lai beg laikas kuo greičiau;

Lai varguoliams linksmos dienos 
Eina greitai kuoarčiau.

Aš aukot viską norėčiau
Del šviesiai rausvų rytų;
Nors du amžių čion,kalėčiau,
Kad tiktai greičiau austų.

Slenka metai, slenka dienos, 
Slenka laikas be naudos;
Storos, šaltos mūrų sienos 
Nesupras ir nevaitos.

— Lapas

i
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo

XV.
Flirtas su Roma. — Pastarų

jų mėnesių laikotarpis mūsų 
dvasiškiems “ganytojams” buvo 
flirto su Roma laikotarpiu. Ka
talikų spauda, mitingai, suva
žiavimai, paskaitos ir tt. nepra
leido progos kiekviename mo
mente, kad Lietuva esanti lai
mingiausia šalis pasauly, nes 
pilnai patekusi į orbitą katali
kiškosios globos, galinti tikėtis,

lė opozicinę spaudą, siundydama 
net tam tikras valdžios įstaigas 
imtis priemonių prieš opoziciją, 
kaipo šalies išdavikus... Bet kaip 
ten nebūtų, kadangi katalikai 
yra dasigavę augščiausio punkto 
Lietuvos vyriausybėje ir šalies 
valdyme — konkordatas buvo 
jų svarbiausia tiksiąs ir jis jau 
kabojo visiems mums ant no
sies.

Ir štai... reikėjo gi tam Vati-
neabejojamai, kaip šiame pašau 
ly, taip ir posmertiniame, — 
amžinos šviesos... Trūkstą vie
no dar dalyko — tai konkorda
to su Vatikanu. Tas trūkumas 
visuomenės sąmonėn pradėta 
kalt su pilnai jėzuitišku įtempi
mu, pasiryžimu ir kantrybe; ka 
tulikų organai nepraleido die-

kano seniui “kaliniui,“ monsen- 
jore Ratti, pasimirkyt savo vir
tuvėje mazgotę ir šliopterėt į 
veidą visai Lietuvos dvasiški- 
jai... gi mūsų opozicijai duot 
į rankas tvirčiausį ginklą ir 
argumentą saviems pirmesniem 
prirodinėjimams, kad Vatikanas 
yra pardaviku mažesniųjų tau-

I ja!
Užtrenkti šio smūgio mūsų 

katalikai porą dienų visai tylė
jo. Dabar jau pradeda atsigaut 
ir, apsidairę, apsižvalgę, bando 
tart nedrąsius žodžius, ieško, 
iš kur katalikiškos giedros die
noje griaustinis trenkė. Tūli net 
sveiko patriotiško jausmo pa-, 
gauti išdrįsta pakelti balsą vie
šai.

štai “Ryto” N r. 51 įvadiniam 
straipsny “Bažnytinis Lietuvos 
padalijimas” tūlas V. Z. jautruo 
damas prisimena senesnius lai
kus, kuomet Leonas (papa gy
nęs Romą nuo hunų), išėjęs 
prieš vadą Atidą ir protestavęs 
prieš pasaulio sostamiesčio puo-
limą; kaip kitas papa, Pius, 
“servus servorum Dei,” protes
tuodamas prieš Italijos valdžią, 
atėmusią nuo papų pasaulinę 
valdžią, pasiskelbęs save “Vati
kano kaliniu” ir kaip 55 metai 
jau einą, kaip “Vatikano kali
niai” kartoją tradicinį posakį: 
“Non possamus” susitaikinti.

terialės skriaudos padarė Lie
tuvai, vainikuodamas begėdiš
ką Želigovskio žygį, skudu
rais dalydamas Lietuvos val
stybę ir bažnyčią!” 
Vatikanas dirbo aprokavęs. 

Jis nė žingsnio nedaro neapro- 
kavęs. Vieša pasaulio istorija tą 
aiškiai parodo. Bet ar aproka- 
vę Lietuvos valdovai užsispyrę 
patys štai jau kelintas mėnuo 
nori įkišti Lietuvą į virš minėto 
“dievo malonių vikarijaus” bu
čių? Juk iki šios dienos neper
stodami rengėte Lietuvą Vati
kano “tėvui” užsikąsti! Tik 
dabar, įvykus šiai žiauriai ne
teisybei, kurią papildė “servus 
servorum Dei,” dvasiškam pa
triotui atsidaro akys ir jis svei
ko patriotizmo pagautas sušun
ka “karau] 1” Neteisybė papil
dyta! Tą neteisybę papildė Kri
staus "vietininkas ant žemės”, 
monsenjore Ratti. Bet juk pu
pos neklaidingi, jie veikia per 
įkvėpimą paties Dievo. Reiškia 
Dievas elgiasi neteisingai... Bet

Iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo ggį
I M ) ĄJ ) I 1 W 1 1
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ČIA TALPINAMA HNWII H AMHBIKOB LIETUVIŲ GYVENIMO HIM TINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 
KORESPONDENTŲ AT EB TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ

ROCHESTER, N. Y.
Teatras “Laimės Ieškotojai“

nos nepatalpinę straipsnio kon
kordato klausimais, įvairiausiais
pseudonimais pasislėpdami kuni 
gai neva visuomenės balsą reik
šdami, reikalavo būtino val
džios domės atkreipimo į išri
šimą šio klausimo. Pastaroji, iš
klausius “visuomenės balsą,” 
pradėjo vesti derybas su Vati
kanu. Lietuvos opozicinė spau
da ypač “Lietuvos žinios,” kar
štai stvėrėsi nurodinėti Medin
gumą lietuvių tautai vesti flir
tą su Vatikanu, kuris jau nesy-
kį yra paaukavęs mažąsias tau
tas ant aukuro didžiųjų tautų, 
kuomet jojo reikalai ir išrokavi
lnai to reikalavo. Priešingai, 
katalikų spauda, nurodinėdama 
visą “palaimą” ir “šviesą,” ko
kias Lietuva apturėtų iš dan
giškųjų sferų padariusi konkor
datą su Vatikanu, žvėriškai puo-

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr.- Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

p. 
p

M.
M.
M.
M.
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tų. Vieną gražią dieną patentuo- kol nebus atstatyta paminta po 
tieji Lietuvos “patriotai“ kuni- kojų teisybė. Toliau sako:
gai gauna žinią, kad... Vatika
nas padarė konkordatą su Len
kija, priskirdamas Vilniaus ir 
Seinų vyskupijas Lenkijai, pa
darydamas Vilnių atskira nuo 
Lietuvos arcivyskupija, kitaip 
sakant, pripažindamas de facto 
ir de jure atplėštas nuo Lietu
vos teritorijas Lenkijai, užfik
suodamas Želigovskio smurtą,
kaipo istorinį įvykį, kaipo re
zultatą “laisvo” tautų apsispren
dimo!

Reik pripažint tiesą, kad ne
žiūrint j bendrą dvasiški jos 
kosmopolitizmą, visgi yra dalis 
kunigų gana patriotingai nusi
stačiusių; bet šieji remdami vi
sa širdžia konkordatą su Vati
kanu, tikėjosi nuo šio pastaro
jo paramos kaip tik išrišime to 
klausimo, t. y. klausimo santy
kiuose su Lenkija. Ir niekas ne
gaus didesnio smūgio savo idėji
niams nusistatymams, kokį ga
vo šie patriotiškai nusistačiusie- 
ji Lietuvos dvasiški jos sluogs- 
niai: jie ir .sapne nesapnavo,' 
kad šią dvasišką idiliją su Va-! 
t ik an u ištiktų toks finalas. Bet 
juo labiau netikėtas, juo dides
nis smūgis, ištikusia pačiame į- 
siikarščiavime kovos su opozici-

OE3O1

Gamtos ir Kaimo Vaizdai
Fotografijos Mariampolės Gimnazijos prof. Tono

Rotograviuros būdu spausdintos D

ne, nes autorius toliau sako: 
“Neturime žemėje, net Ro-

“Pasaulinis karas sutrupino 
engėjų sostus; pavergtos tau
tos atstatė savo nepriklauso
mybę. Lenkija ką tik sutrau
kiusi svetimus pančius, užsi
geidė turėti net penkias sos
tines; siunčia prieš Vilnių Že
ligovskį paima Lietuvos sosto 
miestą. Niekas ir nelaukė, 
kad Pius “Tėvas krikščioniu

moję Tėvo, tik vien danguje... 
Toje tautos nelaimėje vien į 
dangiškąjį Tėvą norisj šauk
ti: “O Dievulėli, susimylėk! 
Tos Lietuvos pasigailėk, kuri 
Tau “šventas Dieve” gieda! 
Nejau už tai, kad ji karštai 
tarnauja Dievui, jos skruos
tai per amžius ašaromis rie
da?”

Sekmadieny, 15 d. Kovo, L. 
M. P. S. 26 kuopa scenoje sta
tė veikalą “Laimės Ieškotojai.“ 
šis veikalas labai pavyzdingas, 
nes jame atvaizdina, kaip ne- 
kurie jaunuoliai apleidžia savo 
tėvynę Lietuvą ir važiuoja Ame 
rikon laimės ir aukso kalnų ieš
koti, bet vietoj to visko, su
randa alkoholį ir kitus nedorus 
darbus ir tampa jų aukomis. 
Nekuriems Rochesteriečiams y- 
ra tinkamas, nes netik smuklė
se, bet nekurtose ir privatinėse 
vietose pardavinėjama rojaus 
skystimėlis ir viliojama iš tam

pesniųjų sunkiai uždirbti centai. 
Lošėjai, abelnai sakant, savo už 
duotis atliko neblogiausiai; tik 
peiktini rengėjai, kad neprade
da ant paskirto laiko, o paskui 
vargina publiką ligi vėlumai na
kties; per tai ir publika prade
da nesirengti į laiką.

Jurgio Sūnus.

del Vilniaus klaustų: “Iš kur 
tu, Atilla? Nuo ko ta skau-

O kitas to paties dienraščio 
bendradarbis 52 no. įvadiniame

BALTIMORE, M D. 
Nuteisė Liutkaus užpuolikus. 

Prašytojai sudrožė komunistams

Vatikanui kon-
Lenkija, galima

straipsny tuo pačiu reikalu kal
bėdamas, sako:

“Sudarant 
kordatą su
buvo tikėtis, kad šioms visom 
neteisybėm bus padarytas ga
las. Kad šv. Sostas lenkų oku
puotas sritis paims savo ypa- 
tingon glolxm. Tuo labiau mes 
turėjome iš šv. Sosto tos vil
ties, kad politiniu žvilgsniu 
del Vilniaus ir kitų lenkais 
okupuotų sričių ginčas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos dar nėra 
baigtas. Tojo ginčo byla ran
dasi Tautų Sąjungos forume. 
Tačiau Vatikanas pasielgė ki
taip. Jis me tik atsisakė ginti 
nuskriaustuosius, bet, sudary
damas konkordatą su lenkais, 
atidavė Katalikų Bažnyčią len 
kų politiniam bizniui.” 
Tūkstantį ir vieną sykį pažan

giosios srovės yra kartoję (o

lų gyvenimą ir auklėja savo kū
dikius dorai, tikisi sulaukti at
eities gerus piliečius.

Tūlas letuvis, J. B., vaikinas 
buvo prakilnus ir pusėtinai spor 
tas (ir karštas rymiokas), kol 
buvo nevedęs, labai daug ro- 
mansavo su mergoms; perleido 
apie 5 lietuvaites, visos buvo 
apdovanotos, — aprėdytos.

Su vargu susirado panelę ir 
apsivedė. Pirm apsivedimo gavo 
laišką per paštą, grąsinantį 
“tavo gyvybė pavojuje,” grąsi- 
no nušauti. Ne gana to, su laiku 
vėl gavo baksą per paštą pridė
tą visokių brūdų ant išjuokimo. 
Tą laišką ir baksą pavedė po
licijai kuri daro tardymus ir 
nori surasti kas tą netikusį dar
bą daro, šis pavyzdis rodo, 
kaip tūlas jaunimas tuščią gy
venimą veda.

šiuom kartu prie mūsų labai 
susilpnėjo poperiaus dirbtuvėj 
darbai. Atvažiavusiam sunku 
gauti, nes ant vietos yra užtek
tinai darbininkų.

Vienas lietuvis, J. Binža, yra 
nubaustas už alų $100 baudos; 
bet jisai nemokėjo ir padavė į 
augštesnį teismą; tas lietuvis 
yra šios šalies pilietis ir dar 
kare buvęs. Vargo plunksna.

me Vienybėj, tai ši apygardė 
Chicagoje augštai pakils visų 
tautiečių akyse. S. K. Grišius 

ALTS. 75 kp. Pirm.

NEWARK, N. J.
J. Makausko prakalbos

SPRINGFIELD, ILL. 
Lietuvaitė atsižymėjo straips

nių konteste.

Setas 50 centų su persiuntimu ir susideda iš šių vaizdų:
1. Ankstyvas Pavasaris Suvalkijoj.
2. Upelis Suvalkų apskrity.
3. Šešupė ties Mariampole, Carcinkai 

Skalbėja suvalkietė.
Suvalkiečiai kerta rugius
Rugių gubos Suvalkų laukuose.
Kelelis per mišką.
Ruduo Lietuvoje.
žąsys ūkininko kieme.
Apsnigta ūkininko trioba.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y
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džioji valdžia, jogei gimines, 
miestus terioji? Jog kūnais 
nukloji žemes?“...

“Bet ir to negalima buvo 
laukti, kad “Vatikano kali
nys” apvainikuotu smurtinin
ko darbus (mano pabraukta), 
išplėšusius Lietuvos širdį, už
dėjusius sunkų vergovės jun
gą žymiai Lietuvos daliai. Va
žiuoja rinktieji tautos sūnūs 
pas šventąjį Tėvą pasiguosti. 
Tėvas neranda paguodos žo

džio, paklupdys tylomis žeg
noja ir kviečia mišių išklau
syti už Lietuvą, kurios kruvi
ną širdį rengiasi dovanoti len
kams...” (mano pabraukta) 
Tai lietuviams. Bet 
“atvyksta išdidus lenkas. Dik 
tuojamas napoleoniškas kon
kordatas! “Ant žemės Dievo 
malonių vika rijus,” puošia 
Vilnių nrcivyskupijos titulu,
ir įbruka tarp Varšavos Kro- ir tūkstantį sykių po tiek!), 
kuvos, Lvovo ir Poznanians kad Vatikanas daro politinį biz- 
arcivyskupijų lenkų karūnom. ni- AtėJ° diena» kad ir tikras 

katalikas (ir dar, rodos, kuni
gas!) priėjo prie tos pačios iš
vados. Reiškia, abejojama pa
čiame papų “neklaidingumo” 
principe... Ne tik abejojama, 
bet, kaip matosi iš virš paduo
tų ištraukų, tiesiog primetama 
papai klaidingumas, šmugelis 
mažųjų tautų likimu politinėje 
pasaulio arenoje...

Blogi popieriai, kai jau prisi
eina šauktis "dievulėlio” susi
mylėti, ir dar kur? Lietuvos 
ginče ir susidūrime su tojo “die
vulėlio“ vietininku Vatikane! 
Labai blogi poperiai Lietuvos 
net vienas iš faktinųjų “Ryto“ 
redaktorių pasislėpęs po pseu
donimu “ 
dviejuose 
vedamojo 
se. ne tik 
Vatikanu
o viešpatie! pertraukti byle ko
kius santykius su Vatikanu ir 
atšaukti iš ten savo atstovą, o 
vyriausybė, pasak to paties dien 
raščio žinių, ruošianti net la
bai “griežtą” notą Vatikanui...

Kaip matote, Kauno padan
gė apsiniaukė, ir visai ne iš 
priežasties mūsų ūkanoto oro, 
bet del “konflikto” dangiškųjų 
galybių vietininko Vatikane su 
pasišiaušiusiais savo pavaldi
niais Lietuvoje. Kas iš tos aud
ros išeis: ar trenksmas ar tik 
piš — parodys greita ateitis.

Pažangiosioms mūsų krašto 
srovėms labai gera proga su
kelti audrą subimbėjusiose mū
sų “obyvatelių” smagenynėse. 
Ar ta proga bus išnaudota kaip 
reikiant — taipgi parodys atei
tis.

Ar pagalvojo Vatikanas, vy
riausias pasaulyje moralia au
toritetas kiek moralės ir ma-

NGRTH6ERMAN
LLOYD“"

SUGRAŽTINES laivkortės
NUPIGINTA KAINA

| LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajutes
I Nepiliečial grįžtanti bėgy 12 '
I mėnesių, be kliūčių peldilaml

32 Broadway. New York 
arba pas vietos agentus

o

Lietuvon
z ----------

Vox populi” siūlo net 
viens po kito savo 
laikraščio numeriuo- 

pertraukti derybas su 
del konkordato, bet...

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa J Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

Naujas S. V. Įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grjžti Amerikon no 
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, 
OLYMPIC, 
BURGH, etc., siūlo greitų 
Cherbourg. Southampton, 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3 žios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar SeSiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Link 
Red Star Line

No x Broadway, New York

didžiansias 
LAPLAND.

paonulv, 
PITTS- 

kelionę į 
Antwerp

Kovo 18 d. atsibuvo A. L. T. 
Sandaros 19-tos kuopos prakal
bos salėje po no. 209 Ferry St. 
Kalbėjo iš Lietuvos nesenai at
vykęs Valstiečių Liaudininkų at 
stovas p. J. Makauskas. Susirin
kimą atidarė p. V. Ambrozevi- 
čia, kuris perstatė kalbėti vie
tinį teisėją, kuris kalbėjo ang
liškai kas lytisi rinkimų vieti
nės miesto valdžios. Sekamas 
kalbėjo p. Makauskas, kuris sa
vo ilgoje kalboje aiškiai nu
švietė Lietuvos kademų politi
ką. Pertraukoje kalbėjo V. Am- 
brozevičia. Po jo kalbos kalbė
jo vėl antru kartu p. Makaus
kas, kuriam pabaigus, publika 
palydėjo gausiais delnų ploji
mais. Ant pabaigos kalbėjo vie
tinis p. A. Žiugžda, kuris trum
poj karštoj kalboj ragino rem
ti Lietuvos Valstiečius Liaudi
ninkus.

Publikos susirinko neperdau- 
giausia, kadangi nepaspėjo kai"p 
reikiant išgarsinti; tas įdomu, 
kad ir vietinis klebonas Kelme
lis buvo prakalbose, kuris p. 
Ambrazevičiui kalbant ką tai 
niurnėjo. Kitus draudžia, o pats 
eina į prakalbas; rodo pavyzdį 
parapijonams, kad ir jie netin
gėtų kitą kart ateiti. Buvęs

Nesenai vietinė augštoji mo
savo mo

kiniams parašyti straipsnius j 
tėmą: “Koki geresnė namų švie
sa?“ šitame konteste dalyvavo 
visos mokyklos studentai ir jų 
tarpe laimėjo $15 dovaną — p- 
lė Marė Juozupaičiūtė (Joseph) 
14 metų dukrelė pil. Juozupai- 
čio, gero tėvynainio ir “Vieny
bės“ darbuotojo. Konteste buvo 
apribota 20 straipsnių geriau
sių, iš kurių p-lės Juozupaitės 
straipsnis buvo 9-tas iš eilės 
tarpe geriausių.

Linkėtina p-lei Juozupaitei ir 
toliaus siektis moksle, kame tu
rėdama prigimtą gabumą ir 
gražiai tėvų auklėjama, galės 
išeiti gana augštus mokslus.

Tautietis.

Glavec- kykla buvo uždavusi

šiomis dienomis buvo teisti 
užpuolikai ant p. K. Liutkaus. 
Teisėjas Stump davė 12 metų 
“vakacijų *' užpuolikams.

Lietuviai prosytojai atšaukia 
savo delegatus iš vietos Pildan
čiosios Tarybos, užtai kad P. T. 
narys, komunistėlis P.
kas, — kuris čia atstovauja siu
vėjų skyrių — per “NeLaisvę” 
apšmeižė prašytojų skyrių, ir pa 
reikalavus neatšaukė. Mat ir čia 
komunistėliai sumanė “darbiniu 
kų būvį pagerint” šmeižtais, o 
drąsos neturi jų atšaukti, todėl 
prosytojai nutarė nieko bendro 
su komunistais neturėti.

Korespondentas

MILLINOCKET. MAINE 
Visko po biskį

Praeituose metuose rados 
daug kas būdavo aprašyta iš 
mūsų miestelio lietuvių buities 
laikraščiuose, bet šįmet nieko 
nesimato; o jų būta daug... Tur
būt korespondentas miega, o 
gal apie paneles sukasi.

Tarpe mūsų lietuvių jokio 
pažangos krutėjimo nesimato, 
visi esame apmirę; gal būt trū
ksta jr inteligentų. Rods yra lie
tuvių vaikinų ir mergaičių, ka
trie lanko augštesnį mokslą, tik 
labai gaila, kad tų jaunuolių 
dvasė nupuldyta lietuvybėje au
klėjimu svetimoje dvasioje. Tė
vai daugiausia paskendę bloguo
se darbuose ir prietaruose.

Susirinkimų — jokių. Drau
gijų ar nėra, išskiriant vjeną 
S. L. A. 26 kuopą; ir ta pati 
kuopa — su 11 narių. Yra pa
vienių vaikinų katrie myli kilnų 
darbą dirbti. J mūsų miestelį 
rodos laikraščių ateina daug, 
bet kas iš to skaitymo, kad iš 
jo jokios naudos neturi; laik
raščiai visi geri, tik reikalas 
daugiaus proto...

Neikiek neapsiriksiu pasakęs, 
kad mes j vietinį teismą sumo
kėjom apie $10.000 už prohibi- 
cijos laužymą ir 4 lietuviai sėdi 
kalėjime nuo 3—12 mėnesių 
baudos; o tiems narsuoliams, jei 
būdavo pasakysi apie kokį nau
dingą darbą, arba paprašysi au
kų našlaičiams, moksleiviams, ir 
kitiems labdaringiems tikslams, 
— negausi nė cento. Įeik į lie
tuvio stubą, tuoj aus paregėsi 
nešvarumą, apsileidimą gaspa- 
dinės; vaikai nudriskę, nepa
mokinami, nes mamytės jau a- 
kys raudonos, munšaine atsi
duoda; žinoma, ne visi taip da
ro. — yra ir prakilnesnių gas- 
padinių, katros myli švarų, dai

CHICAGO, ILL.
Padėka darbuotojams

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Gražus padėkos žodis visiems 
Sandariečiams ir darbuotojams, 
kurie prisidėjo su darbu suren
gime naujų narių pagerbimui 
vakarėlio, Kovo 1 d., 75-tos A. 
L. T. S. kuopos rūpesčiu. Ypač 
ačiū: šeimyninkėms J. Andriu
lienei ir mergaitėms, taipgi: P. 
A. Brijūnui, V. F. Andriuliui, 
K. J. Semaškai ir P. K. Rugiui; 
taipgi solistams “Dzimdzi-Didm- 
dzi,“ Alfredai Semaškiūtei, Bi
rutei Briedžiūtei ir p-lei šliau- 
teriūtei. Taipgi visiems kalbė
tojams. Gaila, kad del stokos lai 
ko ir vietos negaliu visų mums 
padėjusių vardus paminėti, bet 
abelnai visiems — didžiulis a- 
čiu!

Jei taip ir toliaus visi dirbsi

HOLLAND
I ■ AMERICA .LINE
Tiesus-trumpas kelias per Rotter

dam'ą, j ir i8 visų dalių
LIETUVOS 

Laivai kas savaitę 
Neprilyg-itami patogumai

Mes pagelbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenai, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitia pasiun
čiamas pa prašius.
Rezervavimui ir informaeljų dalei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New York..

Numažintos Kainos

Į LIETUVĄ
Važiuokite} Lietuvę ir sugrįžkite

patogia United States Linijos Laivų
trečia klesn. Numažinta kaina kelionės fnrp New Yor- 
ko ir Kauno į abi pusi tik $203. (S, S. Leviathan lai
vu į abi pusi — $215). Prisidėkite prie speeinlės eks
kursijos, kuriai vadovaus p. Jonas W. Liūtas (Luth) ir 
kurios laivas Leviathan išplauks gegužės 23 dienų. P. 
Liūtas prižiūrės bagažus, pasportus ir prigelbės mui- 
tinyčiose bei kituose kelionės reikaluose. Pasimatykite su 
vietos agentu arba rašykite į

UNITED STATES 
45 Broadway 

Managing operators
UNITTD SHIPPING BOARD

LINES
New York City 

for
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Kaip Mikrobai Nugalabino 
Jauną Milionierių

Pinigai galvažudžiai, mūsų 
protėviai sakydavo. Tiesa, šio
mis dienomis išėjo aikštėn “Lu- 
cipieriškas suokalbis,*’ kurio 
pradžia, gali būti siekia 17 me
tų atgal. Tikslas suokalbio bu
vo gauti pinigus jauno milionie- 
riaus McClintock, Chicagoje. 
Juos norėjo gauti globėjas She- 
perd. O suokalbį atidengė tei
sėjas Olson su pagalba savo bro 
Ko daktaro Olson.

Teisėjas Olson anądien papa
sakojo, kaip jis, nežiūrint pa
juokų, nepasisekimo ir nusimi
nimo atsidėjęs varėsi pirmyn ir 
išvertė suokalbį aikštėn. Teisė
jas sako:

“šitą dalyką skaitau liucipie- 
rrngiausiu suokalbiu mūsų am
žiaus. Manau, jis buvo sugalvo
tas dar septyniolika metų at
gal, kada mirė jauno McClin
tock motina. Mano brolis, dak
taras Olson, nužvelgė Sheperdą 
ilgą laiką. Bet aš nekreipdavau 
domės j jo kalbas, manydamas, 
kad jis sako taip dėlto, kad as
meniškai nemėgo Sheperdo.

“Mirus Kiliui McClintock aš 
pasišaukiau savo sūnų, Sanfor-

Sveikatų

Profllaktas vyrama, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo.
Didelė tri&beld 3Se. 

(Tarba (4 ’•) |1.
Visose aptlekose ar 
Ban Y Kit Dept. A.

93 Beekman Bt. 
New York 

Praiyk apraiymų

SANYKlfg

dą, kuris dažnai turėdavo ilgus 
pasikalbėjimus su dėde, arba 
mano broliu daktaru. Anot San- 
fordo, daktaras visados saky
davo, kad Billiui niekada neteks 
milionais naudotis. Juos gausiąs 
Sheperdas. Reikia čia atminti, 
kad mano brolis pasimirė neužil
go po apsilankymo pas jį She
perdo ir su juo jau negalėjau 
asmeniškai daug pakalbėti.

“Aš pradėjau skaityti psicho
logijos knygą ‘Minių Protas.’ 
Ten radau daug pamokinimų, 
kaip žmonės elgiasi tais ir ki
tais atvejais. Todėl pasišaukęs 
keletą (laikraštininkų ir taip 
žmonių, paprašiau jų užklausti 
Šhepardą, po Kilio mirties, kaip 
turtai bus padalinti, sulyg Ki
lio testamentu. Jei psikologijos 
vadovėlis sakė teisybę, tai She
perdas mikčios ir nenorės daug 

'apie tai kalbėti. Taip ir buvo.
“Tada pradėjau ne juokais 

dirbti. Pasigavau, kad Kilio kū
nas būtų iškastas ir viešai dak
taro apžiūrėtas. Chicagos mies
to chemikai, vienok, rado tik tą, 
ką raportavo ir Kilio gydytojai 
prieš mirtį — Kilis pasimirė nuo 
tifo (šiltinės). Regis, man ne
bebuvo ko toliau ieškoti. Iš ma
nęs pradėjo tūli juoktis. Ne- 
kurie politikieriai pradėjo spau
sti, kad aš mesčiau visą dalyką. 
Bet aš nemečiau. Aš tikėjau į 
minių psichologiją.

“Laikraščiai plačiai aprašė 
tuos dalykus ir aš pradėjau 
gauti laiškų iš visuomenės. Tuo 
se laiškuose radau brangių pa

ALE.X SHRUPSR1
Pranešu

V ta ienų p&žįitamienu, draugams ir geros valios Lietuviams 
atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais, 
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veaelijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiHams. Nepamirškite reikale

ALEX SHRUPSKI
•1 lo. lad Sir., Brooklyn, N. Y-

Telephone 886 Greenpoint

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate —- Aš JUMS PAGELBĖSIU

kaip

Greitas Pasekmes
visose rūšyse nervų ligų, kraujo netvarkos, žaizdų, a bei no 
silpnumo, vidurių,- inkstų, šlapumo netvarkos. Raumatizmo 
ir j ra u javinio.

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

A-Spindulių ir Wassermano kraujo ištyrimas, kemišk 
analyze. Tikras atspėjimas ir moderniškas gydymas.

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

a

110 E. 16th St., New York City.
• Tarpe 4th 

Vnlnudos: !> H rvto iki S
Avenue Ir Irving Place 
vakaro. Nedėtiems: iki I po pietį:

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ : 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

getinnsiai įrengtoje mokykloje. Prnkti* ’ 
koi pamokos i-ardyti ir sudėti visokius * 
motorus, apie elektrą ir \ažhivimų. Ti- ! 
krns, pilnns kursas šoferio meknniko < 
lietuviu ir angly kalbom veda visiem į 
žinomas ir per 15 k.7 metu prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIčUS

garantuojame Iriisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mii-

mokinimų. Pradėjome knistis 
Sheperdo praeitin. Pradėjome 
statyti taip vadinamą tikslą 
žmogžūd.vbės. Tas tikslas, pasi
rodė, buvęs gavimas McClin
tock'o turtų.

“Vienas jaunas vyrukas, ku
ris dirbo kada tai Nacionalėje 
Moksllo Akademijoj (tai yra 
taip vadinamas “diplomų fabri
kas”), kurią vedė daktaras Fai
manas, prisiminė, kad Sheper
das rašė laišką, klausdamas a- 
pie bakteriologijos kursą. Jau
nas vyrukas nuėjo į mokyklos 
agitatorių, pranešė apie savo 
nuožvalgas ir sakė, kad jie abu 
galėtų užsidirbti apie $<50.000, 
jei būtų galima iš mokyklos re
kordų tas Sheperdo laiškas iš
vogti. Visas dalykas taip už
gulė ant proto to jauno vyro, 
kad jis nuėjo pas advokatą pa
sitarti, o tas advokatas pranešė 
man.

“Aš patyrinėjau ir pasišau-' 
kinu agitatorių, Marchand. Jis) 
prisipažino, kad laiškas buvo. į 
Tada kibome į D-rą Faimaną ir 
visi skaitėte, kad šis prisipaži- Į 
no.’’

Dr. Fa i manas yra 30 metų am 
žiotis ir, kaip sakė prokuroras 
laikraštininkams, sakė, kad pir
mą sykį Sheperdą matęs 1923 
metais, lapkričio mėnesy. She- 
perdąs buvo parašęs laišką Fai-1 
mano mokyklai, sakydamas,» 
kad jis norįs mokintis bakterio-Į 
logijos. Kadangi jis buvo advo-' 
katas, o Faimano mokykla bu
vo nelegališka valdžios atžvil
giu, tai Faimanas liepė savo agi 
tatoriui Marchandui gerai ap-i 
sižiūrėti sų Sheperdu. Vienok, 
tapo susitaikyta ir Sheperdas, 
kelis syk atsilankė į mokyklą, 
klausinėdamas apie mikrosko
pus, apie auklėjimą ligų bakte
rijų. Ypatingai jis įdomavosi ; 
tifo bacilai*. Faimanas jam da
vęs vieną vamzdį gyvų bakte-1 
rijų ir paaiškinęs kaip jas gy
vas išlaikyti.

Antrą sykį, Faimanas sako, 
jis Sheperdą matęs balandy 
1924 metų. Sheperdas paaiški
nęs, kad jis turįs dar gyvas ti
fo bakterijas. Faimanas, klausi-i 
nėjant, paaiškinęs, kaip galima į 
užsikrėsti tomis bakterijomis. 
Sheperdas užsikvietęs Faimaną 
į hotel; ant pietų ir čia išklausi
nėjęs, kaip galima kitą žmogų 
užkrėsti per burną, sumaišius 
bakterijas su vandeniu. Faima
nas toliau paaiškino, kaip reikia 
ligoniui užsilaikyti, kad išgytų. 
Sheperdas ypatingai įdomavo 
pasakymu, kad nereikia valgyti 
kietų valgių, nes tas gali ligonį 
tuoj užmušti. Reikia valgyti tik 
skystimai. Sheperdas išklausinė 
jęs, kaip ligą galima pažint, ir 
Faimanas paaiškinęs, kad vidu
riai kruvinuoju ir didelis karš
tis yra.

žodžiu, abu darė suokalbį nu
žudyti Bilj, kuris tuo sykiu jau 
tapo legališkai suaugusiu ir ga
lėjo savo testamentą daryti. Nė
ra abejonės, kad Sheperdas bū
tų anksčiau Bilj nudėjęs,, bet 
turėjo laukti, kol tas pasieks le- 
gališką subrendimo amžį. Kilis 
tuom sykiu buvo įsimylėjęs p-lę 
Hope ir ruošės, apsivesti. Jis 
norėjo savo testamente palikti 
dalį turtų ir šitai panelei, bet 
tam priešinosi Sheperdas. She
perdas, kaipo globėjas, paskui 
parašė tokį testamentą, kokį jis 
norėjo ir Kilis pasirašė.

Lapkričio mėnesy. 1924 me
tų, Faimanas privertė Sheper-

. dą prisipažinti, kad jis jau api- 
; penėjo Bilj bakterijomis, įmai- 
! šytomis į šaltą vandenį. Faima

nas pradėjo reikalauti pinigų. 
Už Sheperdo laišką mokyklai 
fas užmokėjo $50. Bet Faima
nas sakė, kari jam priklauso 
daug daugiau. Sheperdas pa
klausė: “kiek tu nori?“ Tas at
sakė apie $200,000. Besiderant 
tapo susitaikyta ant $100,000. 
Tuo sykiu Sheperdas visai ne
turėjo pinigų ir tik davė $50 
už laišką.

Kitą s.vkį jiedu susitiko Mor- 
risono viešbuty ir Sheperdas 
pranešė, kad Bilis serga ir jis 
jam davęs vidurių liuosuotoją.

kas yra lygu pasmerkti ligonį 
mirtin. Vienok, jis bijojo, kad 
Bilis pagys, tik Faimanas jį 
suramino, sakydamas, kad ligai 
įsigalėjus, niekas neišgelbės.

Po Bilio mirties Sheperdas 
per telefoną kelis syk kalbėjosi 
su Faimanu ir nei sykio nerodė, 
kad sąžinė graužtų už Bilio nu
žudymą. Jis tik rūpinosi, kad 
kaip nors dalykas neišeitų aik
štėn, nes daktaras ir teisėjas 
Olson pradėjo knistis. Mat pra
dėta nužvelgti, kodėl Bilio tes
tamentas palieka viską vienam

Shepeidui. To turto esama virš 
miiiono dolarių.

Faimanas, nors ir vedė neko
kią mokyklą, bet yra pripažįsta
mas kaipo vienas iš geriausių 
bakteriologų Amerikoje. Jis da
bar laikomas po apsauga. She
perdas areštuotas ir pasodintas 
į kalėjimą, nors jo advokatas 
siūlė pusę miiiono užstato. Jis 
sako, kad jis nekaltas.

Paskutinėmis žiniomis j daly
ką įvelta ir apdraudos kompa
nijos, ir sakoma prieš Sheperdą 
bus įrodyta dar daugiau bjau
rybių.

PASPORTAI AMERIKOS PILIEČIAMS
Pavasaryje , jr vasaroj dau

gelis naturalizuotų Amerikos pi
liečių pageidauja lankyti savo 
senuosius namus Europoje, .ir 
pradėti kelionę visų pirmiausia 
turi gauti tinkamą pasportą. 
Kai-kurios Europos šalys (Svedi 
ja, Norvegija ir Danija), nerei
kalauja pasportų nuo savo tau
tiečių, nors jie yra tapę Ame
rikos piliečiais, bet paprastai, 
naturalizuoti Amerikos piliečiai 
privalo turėti pasportus lanky
ti senąjį kraštą. Suprantama, 
kad Amerikos piliečiai ir natu
ralizuoti Amerikos piliečiai gali 
gauti Amerikos pasjiortus. As
menys su pirmais pilietybes po- 
periais negali gauti Amerikos 
pasportus, bet privalo prašyti 
pasportus, bet privalo prašyti 
pasportų ,nuo atstovo tos val
džios. kurios jie yra pavaldiniai.

Tik Valstybės Sekretorius ga
li išduoti pasportus Suvienyto
se Valstybėse, ir jis turi teisę, 
sulyg nuožiūros, atsakyti išduo
ti pasportus.

Pilietis Valstybės Sekretoriui 
raštu, afidavito formoje, turi 
priduoti aplikaciją del pasporto. 
Privalo nueiti į savo distrikto 
natūralizacijos teismą ir padary 
ti afidavitą prieš teismo rašti
ninką. Jeigu aplikanto mieste 
randasi Valstybės Departamen
to agentas, tai aplikacija gali 
būti padaryta prie tokio agen
to. Pasporto agentai randasi 
Chicagoje. New Orleans, New 
Yoike, San Francisco ir Seattle. 
Aplikantas privalo su savim ves 
tis liudininką, (kur galima, A- 
merikos pilietį, kuris gyvena tei 
amo jurisdikcijoje, ir kuris se
ka kokį nors pripažintą užsiėmi
mą). Advokatas arba asmuo, ku 
rie tiki gauti, arba kurie gavo, 
užmokestį už tarnystę negali bū 
t i priimti. Liudininkas turi pa
žinti aplikantą nors dvejus me
tus prieš padavimą aplikacijos, 
liet išėmimas padarytas neku-

riuose atsitikimuose kuomet ap
ykantas yra identifikuotas. Su 
aplikacija reikia pristatyti dvi 
ant plono poperiaus, fotografi
jas aplikanto, nedaugiaus trijų 
colių platumo ir trijų colių il
gumo. Vieną fotografiją reikia 
prilipdyti prie aplikacijos, ant 
užpakalio, ir ant kitos, aplikan
tas turi pasirašyti savo vardą, 
bet ne pro veidą kas sudarkytų

per tėvo natūralizaciją, turi pri
statyti natūralizacijos cęrtifika- 
tą ir visas reikalingas žinias a- 
pie naturalizuoto tėvo gyveni
mą.

Valstybės Sekretorius išduo
da pasportus vieniems metams, 
bet galima tuos pasportus at
naujinti vieną arba du sykiu; 
paskutinis išsibaigimas negali 
būti ilginus kaip dvieji metai 
nuo išėmimo dienos. Reikia mo
kėti $10 už pasportą (tai yra 
$9.00 už pasportą ir $1.00 už iš
pildymą aplikaejios).

Kuomet aplikantas nori va
žiuoti Europon su savo žmona 
ir nepilnamečiu vaiku, užteks 
vieno pasporto. Tokiame atsiti
kime kiekvienas asmuo privalo 
pridėti prie pasporto aplikacijos 
dvi fotografijas, patartina pri
dėti grupinę šeimynos fotogra
fiją jeigu ant fotografijos visi 
veidai aiškūs. Moters pasportas 
gali įimti jos nepilnamečius vai
kus, žmonės turi į laiką pasiū- 
sti aplikacijas del pasportų. Pa
tartina prašyti pasporto nors 
savaitę arba dvi sąvaiti prieš iš
važiuojant. F. L. I. S.

Amerikos piliečiai, gimusieji 
Suvienytose Valstybėse, privalo 
su aplikacija pristatyti gimimo 
metrikus. Naturalizuoti pilie
čiai turi pasiūsti natūralizacijos 
poperių kopiją arba certifikatą 
kopiją teismo rekordo. Bus su
grąžinti po peržiūrėjimo. Para
šas ant aplikacijos turį būti vie
nodas su parašu ant natūraliza
cijos certifikato, kitaip, reikia 
pridėt i pa a i šk i n i m ą.

Ateivės, kurios ištekėjo už 
Amerikos piliečių prieš Rugp. 
22, 1922, įgijant Amerikos pi- 
lietystę per tokį ištekėjimą, pri
valo pristatyti savo vyro natū
ralizacijos certifikatą arba cer- 
t if ik uotą kopiją teismo rekor
do, turi pareikšti, kad jinai yra 
žmona arba našlė to piličeio, tu
ri pranešti kur ir kada jis gi
mė, faktus apie jo atvažiavimą, 
natūralizaciją ir gyvenimo vie
tą, taip kaip reikalauja įstaty
mas kuris valdo aplikacijas na
turalizuotų piliečių. Ateivė, kurį j 
ištekėjo už Amerikos piliečio po i 
Rugp. 22, 1922, ir pati neišsiė
mė pilietybės poperių. skaito- j 
ma ateivė ir negali gauti Ame
rikos pasporto. Jeigu aplikan-’ 
tas yra vaikas naturalizuoto pi
liečio ir reikalauja pilietystės

Pilnai Prirengtas
Aėtrina skustuvų pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
išvalyt. Pilnas getas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra afinieuim, $1 ir augi.

Ė

KŲ mokyklą. Mokykla ntdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedaliomis 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietą. Klesoi dienomis ir vakaraia.

NEW YORK AUTO SCHOOL
t‘28 — 2nd Avenun, (Kampas 14 gatves) New York City

OSVALDAS KIBURIS UŽEIGA
yra guriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanius valgius, 
niksndilus Ir drangi&kų užėjimų. Prašome nepamiriti atsilankyti pas —- 

OSVALDĄ KIBURį
Ml QLENM0BB A VENŲ R, BBOOKLYW. N. T.

(Bast New York) Tel. Cypress 3980
-------------- --------------------------------------- ! ---------------------------------------- ---------------------------------------------

Ranka Ranką 
Mazgoja

XIci lietorisi elgsrij ildirbfijni 
garsindami ••Vienybėj” remiam 
laikrait j-literatūrf ir Lietuvių 
Tju'fl Skaitytojai, kurio rflkot, 
tad ristoje kai liu kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos prieini 
leipti; tad labai llmlntingal da
rysit, kad visada remilt leituvii- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų iidirbtue 
cigarus rilkyeit; nes ir elgarai 
labai geri, sumaniai ii gerinusio 
tnbnko ir ii Hnvanoa padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žini dega ir dūmai puikiai kve- 
pin, net moterie ir merginos myli 
Ir patsai diiaugiies, kad rūkai 
gerų Cigarui 
Viengenčiai vietoje iydberniant, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviikose užeigose, restau 
racijose, itoruose, pas barberlus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytų

Jono-Johns Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po >

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

tns miestus lietuvilklems bisnie- 
riams.

Tėmyk! mos perkrnustėme nn 
vo dirbtuvę Cigaru j didesnę vio
lą. priešais Public Library. Nnu- i 
jas adresas:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE. 

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

Naujokų Cijrnrni labai geri, 
verta pnremt teisingų pramonę. 
Agentai gnli užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosmn laike ir vakarais.

VIENYBĖS 
VIENAS 
ŠĖRAS 

10 DOL.

and 
and 

to 
no-

Babies 
Love

Forr all stomach 
intestinal troubles 
disturbances dua 
teething, there is
thing better than a 
safe Infants* and 
Children’s Laxative.

Mrs.Winslow’S 
Syrup

CONSTIPATION
BEECHAM'S PILLS 

for the relief of Con
stipation, Biliousness, 

Sick Headache and for 
moving the Bowels. • 

Helps clear the skin

Contains no Calomel
Buy from your druggist 

25c and 50c the box

BEECHAM'S 
PILLS’SValet Auto-Strop Razor

$2.00
1.00
3.00
1.50

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS 
Kaina Metams Su v. Valstijose _ 
Pusei metų __________ ____
Užsieny] ir Lietuvoj metams __

- Pusei metų _____ ___________
Jei norit gerų ir teisingų žinių, užsirašykit — 

"Varpą". Siūskit pinigus šituo adresu:
“VARPAS”

3251 So. Halsted Street Chicago, Ill.
“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai

tai stovi už nepriklausomos, laisvos ir demokratingos 
kraitis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- 
Lietuvos ir Lietuvių reikalus.
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kreipkitės

BROOKLYN, N. Y

s

Telephone 7R«7 Main
1
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GRAND STREET
TABPB DBIGG8 IB B EDFOBD AVENUES.

Prlstatom j visai New Yorko ir Brook lynu apylinkei Dykai ir Bangiai
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DIDELE PERMAINA PO W METU
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 

PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 
IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

198-200

T«l. laso Greenpotnt w»« - Ą •

Juozas Garšva
Mano firma gerai atUika lakančiai darbui: ilbslsamnoja tr Laideja mirniiaa ant visos tų 
kapinių. Pagrabna parnokla naa papraičlaniių iki prakilnlaulq. Paraamto karietas lai* 
ųotnvėmt, ▼eielljomi, krtkltjmoma ir kitiems ųaklvaitnėjimami.

ifirėui minėtai! reikalai! kreipkitės pai manė, o būsit nžganėdinti
-

231 Bedford Ave

K 7tv/>WliVf kv l >V i h / M

264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK
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Kandidatas j Lietuvių Šventuosius
(Feljetonas)

Rašo Taip Sau žmogus

Vargšai tie mūsų lietuviški 
kierikalėljai, kad nė savu šven
tąją neturi; jie skolinasi iš len
ki) karalaitj Kazimierą ir gar
bina jį. Jie sako šventas Kazi
mieras, Lietuvos užtarėjas, o 
lenkai tik rankas trina sau iš 
džiaugsimo; sako: tie chamai lit 
viriai net mūsą karalaičius šven
taisiais laiko.

Bet, nenusiminkite lietuviški 
klebonėliai, nes šį metą šventi 
metai. Komos Papa jums užriog 
liūs dar keletą kapucinu ant 
šventąją sosto, tai gal neužmirš 
ir jūsų; tik reikia nepraleisti 
progos, o kandidatu i šventuo
sius yra; tik reikia įrodyti kan
didatą stebuklai.

Labai tiktą į šventuosius ku
nigas Juozas Purickis; jo ste
buklai — aiškūs.

Pirmas stebuklas — turėjo 
Lietuvos valdžios 11 milionų 
markiu 1918-20 metais ir atsi
skaitė su Lietuva 1922 metais 
taipgi markėmis, ir dar trupučiu 
jam atliko $544,500 dolarių. 
Taigi stebuklas lygus, kaip anuo 
met Kristus su penkiais kepa
lais duonos pavalgydino penkis 
tūkstančius žmonių ir dar sep
tynis krepšius trupučiu pridė
jo.

Antras stebuklas — Kun. J. 
Purickis su savo draugais, pri
krovė vagonus kokaino ir sa
charino; Purickis pašventino, ir 
tarė: lai stojasi duona! ir vis
kas stojosi duona, ir išsiuntė 
į Maskvą; tik netikėliai bedie
viai ant rubežiaus vagonus ati
darė ir paskelbė, kad esą ne duo 
na, bet kokainas ir sacharinas, 
ir per tris metus tūkstančiai be 
dieviškų burną šaukia: Purickis 
šmugelis, kokainas, sacharinas 
ir tt. Taigi Purickis yra ir kna- 
kinis, nes nukentėjo nuo bedie
višku liežuviu, kaip tas šventas

Steponas nuo žydu akmenais.
Trečias stebuklas — Lietuvos 

tribunolas paskelbia Purickio 
areštą, ir liepta ji surasti; bet 
Purickis užsimovė stebuklinga 
kepure, visur vaikščioja Kauno 
gatvėmis lankė krikščioniškus 
susirinkimus ir valdiškas Įstai
gas. ir niekas jo negalėjo ma
tyti, pakol patsai, nusiėmęs ke
purę pasisiūlino stoti prieš tri
bunolą.

Ketvirtas stebuklas — Lie
tuvos tribunolas, rado šmugelį, 
rado ir kaltininkus; bet — ste
buklai, stebuklą sutveria; Pu
rickis, ir jo draugai Juozai li
kosi nekaltais.

Taigi matote Purickį turint 
keturis neužginčijamus stebūk-

lūs, ir dar priedą kankinis; tai 
jau, bracia, šventasis kaip iš 
pypkės.

Bet, kaip sakoma “Sauso, 
niekas neklauso,” taip ir šven
tieji reikia tept; čia jau reikia 
dolariukų; tad Amerikos lietu
viai klebonai turėtų sutverti 
šventųjų fondą, parsikviesti iš 
Lietuvos bent porą gerų Garmi- 
nių kalbėtojų, kad davatkas su
griaudintų, o bedievius Į praga
rą, ar ant kartuvių pasiustų, 
tad pinigėlių bus užtektinai. Na, 
ir marš delegacija pas šventąjį 
tėvą su prašymu, kad Juozą Pu 
rieki užkeltų ant šventųjų sos
to, o šventasis tėvas -beabejo 
prašy mą iškla usys.

Na, ir tešvenčia visas lietu
viškas katalikiškas pasaulis šv. 
Juozo Purickio šventę. Vasario 
10 dieną, kuri supuolė su Pu
rickio stebuklų atidengimo (lie
na.

Lietuvių Emigracija j Argentiną
Mums amerikiečiams yra ge

rai žinoma, 'kad Argentinoje są
lygos daug sunkesnės lietuviam 

'apsigyventi negu Amerikoje, 
vienok užsidarius (beveik užsi
darius!) ateivyibei į Ameriką, o 
Lietuvoje uždarbiu nesant, žmo
nelės būriais keliauja i Argenti
ną. Anot Kauno “Ryto,” lietu
viu iškeliavimas Argentinon 
padidėjo gana žymiai, ir kurie 
ten nukeliavo, tie atrado sau 
sąlygas visgi pakenčiamas. Ten 
rašoma:

“šiuo metu daugiausia iš Lie- 
i tuvos emigruojama į Pietą A- 
meri'ką, būtent i Argentiną, čia 

I ne viena mūsų išeivi traukia K
Argentinos pigi žemė, kur jis 
jos labaj lengvomis sąlygomis 
gali Įsigyti nuosavybėn ir pi
gus' pragyvenimas. Nežiūrint, 
kad Pietų Amerikoje gana kar
šta. Argentinoje klimatinės są
lygos yra pakenčiamos ir mūsų 
piliečiai he didelių sunkumų kli- 
matizuojasi. Yra tokiu šeimynų,

“pakenčiamos,” kaip tenai sako
mą. Tik vargas ir užsidarymas 
kėlių i Ameriką gali pateisinti 
lietuvių emigraciją Į Argentiną. 
Laikraščiuose jau buvo ne. kar
tą rašyta pačių Argentinos iš
eivių, kad jie toli gražu ne “kli- 
matizuojasi,” bet laukia tos va-

landos, kuomet atsidarys keliai 
i Ameriką, kad galėtų iš tenai 
atvažiuč'tj Amerikon, Berods tū
li galės atvažiuoti po penketo 
metų, kaipo Argentinos piliečiai 
kurie pasiskubins tonai Įgyti pi
lietybe.

ku r ios vos keletas metų, kaip 
Argentinon išsikraustė, šiandie 
jau valdo puikiausias farmas ir į 
džiaugiasi savo darbų vaisiais, j 
Didžiumoje emigrantų iš Lietu
vos Argentinoje rasime lietu- i 
vių; mat jie, kaip Įgudę ir darbš 
tūs žemdirbiai, daugiausiai kim
ba Į žemę, ir jiems gerai seka
si. Tenai susidaro ištisos lietu
vių kolonijos. Praeitais metais 
Į Argentiną iškeliavo apie 644 
emigrantai, kurių virš 600 lie
tuviai ir žymiai mažesni skai
čiai kitų tautybių. Imant lyties 
atžvilgiu, reikia konstatuoti, 
kad ne tik Į Argentiną, bet i 
kitus kraštus daugiausia emi
gruoja vyrai. Taip pav. Į Argen
tiną 1924 metais išvyko 535 vy
rai, moterų 29 ir 80 merginų.”

Taip tai rašo “Rytas”, kuris 
beveik pamasina ir dauginus lie
tuvių emigruoti Argentinon. 
Tačiaus reikia pasakyti, kad 
Argentinoje gyvenimo sąlygos 
visai jau nėra lietuviams taip

TK* 
feORDKH 

COMPANY

Jef norite žinoti, ar jūsų kūdikis nedapenėtas, klek 
Jis turi sverti, kiek augSčio, kok} maistą. Jam duoti, 
ir kitokias žinias dykai, prisiūskite mums sekamu 
kuponą, Įrašę savo vardą ir adresą.

-———————— KUPONAS

Katrą Literatūrą Norit

GERAS PATARIMAS

'&GLE

*«<k „r Th K BoHDaM 
ntį.v.s.r«iOf^

Adresas (Lith.

B O R D I N 
BUILDING 

.NEW. .YORK.

Kada kūdikis nesveikuoju, arba neauga, kaip 
reikia, motina turėtu be vilkinimo pasitarti 
su geru gydytoju. Iš kitos pusės, normalia 
kūdikis, kuriam duodama geriausia priežiir 
ra ir kuris penimas tinkamai, ar tai krūtimis 
ar Borden’s Eagle Pienu, kuomet motinos 
pieno nėra, privalo išaugti į sveika, normalį 
jaunuolį.

Milionai ir milionai kūdikiu išaugo į stiprius 
bernaičius ir mergaites sukombinavus gerą 
motinos priežiūrą su sotumu Borden’s Eagle 
Pieno.

Vardas

penėjimo 
Instrukcijos

Valgiai del 
Valką

Valką
Knyga

Am. Jungt. Valsty-

m y

me- 
pra- 
mo- 
Vo- 
mo-

tebėra jau- 
metų am- 

atvažiuos i

Įima mokslą ir uždirbti savo 
broliams ir seserims, kurie bu- 
,vo už ji mažesni pragyvenimą, 
nes tėvai buvo seni ir nesveiki.

D-ras Janavičius 
nas vyras apie 32 
žiaus. Pro Londoną 
Klaipėdą.

nin 
tus 
gyvenimui, nes jo tėvas ir 
tina buvo labai neturtingi, 
kiėtijoje dirbdamas lankė
kyklą, bet jo gyvenimas buvo 
nekoks. Turėjo apleisti savo

Garsinkites “Vienybėje”

švio-

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

Du Milionai Dolarių Auksu 
Parvežta Lietuvon

i- 4 ■ , . ' *

Med. d-ras Antanas Janavi
čius, žada išparduoti visą savo 
nuosavybę, kurią turi dviejose 
šalyse
bėse ir Kanadoj. Amerikos ban
kininkų biuras dr. Janavičiaus 
turtą rado esant apie dviejų mi
lionų dolarių vertės. Jis turi 
daug akcijų Įvairiose kasyklo
se. Daug sykių buvo pralošęs 
visą turtą besiversdamas, taip 
kad kitą kartą vienu duonos 
svaru turėjęs gyventi tris die
nas. Bet vieną sykį jam pa
vyko sutikti netikėtą laimę. D- 
ras Janavičius dabar sako par
duosiąs savo šėrus (akcijas) ir 
parvežšias i Lietuva miksa. Ji- 

išvažiavo is Lietuvos uzsie- 
t u r ėd am a s aštuonerius 
uždirbti savo tėvams

Užsidirbęs laivakortei atvyko 
j Kanadą ir surado sau laimę, 
nes tais laikais Kanadoje buvo 
galima surasti aukso. Dar ir 
dabar daug yra tokių vietų, 
kur visai nėra bandyta kasti, o 
geologijos tyrinėjimai parodė, 
kad ir Kanadoj yra daug bran
gių metalų.

D-ras Janavičius matydamas, 
kad jam trūksta mokslo — ban
dė pabaigtu gamtos ir medici
nos mokslą, žinoma, turėjo 
daug tamsių dienų perleisti, kol 
pasiekė savo tikslo.

$15.00 ir augštyn

GEROVes SKYRIUI
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 117
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Penėjimas iš Bonkutės Prigelbsli 
žindymui

Įkilto, žalio ir Rauddno 14kt. 
iukso moteriškų laikrodėliu 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKIMS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

paveikslus;

Tel. Greenpoint 5762 • ’ , • ’ u* U
J. MAfilNAUSKAS ETILW

—M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

pa- 
ma- 
pa
pa

malevojame visokios rūšies 
atnaujiname senus. Darbą atliekame už

rotografuojame ir 
darome dideliua ir 
žą kainą. Ant pareikalavimą einamo į namus, kaip tai del: 
grabą ir bankietą. Todėl jei mylite turėti geresnės rūšies 
veikslą, reikale kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

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

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

RIOS TURTAS VIRS $500,000.00
Nuo Busiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,589.80

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15

HLA. 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

Paš&lpoi Skyriai —
I6.OO. B.oo ir 12.00 j savaitę.

Del platesnių informaciją kreipkitės žiuo adresu:

Pasitaiko, kad motinai nusilpus, ar
ba susirūpinus, arba pergreitai grįžus 
prie namu ruošos, jos pieno neužten
ka kiekyje ir kokybėje. Tada prigel- 
biantis penėjimas yra dažnai pagei
dautinas, ir jei priimtas, tai geriau yra 
maityti jį tarpais su žindymu. Tuo 
būdu krūtys yra reguliariai žindomos, 
o tas svarbu, kadangi nevartojamos, 
pieno liaukos nesunkia pieno, ir kūdi
kis gauna užtektinai maisto. Taippat 
svarbu motinai valgyti kodaugiausia 
maitinančiu valgiu, kaip pieno, smew 
tonos, kiaušiniu, mėsos, šviežiu daržo
vių. vaisią ir geros duonos, imant, ir 
didelį kieki skystu valgią, švieži kinu 
šiniai, suplakti j džiovintą pieną, yra 
labai maistingi, gardūs ir skanūs.

Jei kūdikis buvo krūtimis penimas 
kurį laiką, paskui pastatytas prie boti- 
katės, tai išmintinga, iki jis kiek ap
siprantu su naujuoju maistu, išpra- 
kad yru nurodoma jo amžiui. Mišinį 
džiu vartoti silpnesnį atmiežimą negu 
galima stiprinti kas pora dienu, iki 
atatinka jo amžiui. Jei kūdikis rodo 
ženklu negero virškinimo, tai tuoj rei
kia vėl grįžti prie silpnesnio mieši
mo. O jei jis rodo pasitenkinimo, už
auga 4 <> uncijas kas savaitę, nevemin, 
gali būti tikras, kad maistas yra 
ir txarkini liuosuoja viduriukus, 
kaino stiprumo ir kiekio.

TROJANKA
I Registruotas vardas J S. V. Pat. 

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 goriausią ir
žiausią žolelių ir gydančią šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat
rų, Šveicarijos Kalną, Italijos, Pi 
ronėju Kalną, Pietą Afrikos, Rytui 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitą krajavą Salią.

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumą skilvio, taip kaip del neina- 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską 'uvirš 
30 metą. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką troj 
janką.

Žiūrėkit del mūsą markės apgyJ 
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šakną: 
čiclos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokią reikalau
jat.

Baltis, 
i BtB- 
plačią 
GOLD

t In
tai

Del rnumatišką skausmą, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mą ir pailsimo, del skausmą į šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdą ir pažeidi
mą, del augščiau minėtą reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
niką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Penn.Penėjimą Tarpai
Išpiadžią per keletą savaičių 

rok menduojame penėti kas dv 
landas: bet galima keisti šitą prisitai
kant prie kūdikio savybių. Kadangi 
x ienas kūdikis suvalgo daugiau, o ki
tas mažinu, tai negalima nustatyti 
griežtai kiek reikia duoti. Motina turi 
geriau žiūrėti, kaip kūdikiui einasi, 
negu kaip rašoma knygoj. Nekurto ži
novai sako, būk reikia penėti kas 
tris valandos, nes esą į tą laiką vidu
riai išsiliuosuoja. Jei tas reikalinga, 
padaryti, tai rekomenduojame pakei
kti d vi-valandinį penėjimą pridedant 
penima kas trys valandos.
kas sykį po dešimtį rainuty iki bus

Turi savo kūdiki išlaikyti sveiką ir 
stipry. O kūdikio sveikata pilnai pri
klauso maistui ir rūpesčiui, kurį jam 
suteiki. Kūdikį reikia kasdien maudy
ti ir regulinrikai maitinti.. Jei negali 
žindyti jo. tai pabandyk Borden's 
Eagle Pieną. Tai pirmaeilis kūdikių 
maistas — padarytas iš riebaus kur. 
vią pieno ir rupaus cukto — ypatin
gai kūdikiams. Jis gydytoju reko
menduojamas visur del jo kokybės ir 
vienodumo. Per keletą gentktirčią tūk
stančiai motiną išauklėjo savo kūdi
kius Borden's Engle Pienu. Dėlto, kad 
ji rekomendavo draugai ir kad jos 
rado jį patenkinančiu.

mes
va-

Tel. 595 Greenpoint.

pagarsėjusius 
(Miltelius nuo 
75 centus už

URBAN’S
Balčio), jokią žalčių 
taksą apsiginkluok

! ." i

Kas yražmogaus amžinas priešai? — 
Jis netik sunkiausias Ilgai {varo, bet Ir 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už
nuo savo nuožmaus priešo I

URBO LAX TABS (25 centai ui skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kurti 
žmogui pagamina daug rūpeičių ir tankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatlikų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų paa —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 

Telephone Greenpoint 1111

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

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

8-10
Office Hours:

a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

Tol. 4428 Groenpoint.

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, 11. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par
duoti, o mos parduosime į trumpą laiką su goriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namą ar blxnį vi- 
s ados kreipkitės pas mua, nes mes 

___ ' turimo įvairių namų ir biznių par- 
\ davimui su mažu įnešima ri ant 

lengvą išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas por mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nuo
nuo

Nedaliomis pagal susitarimą

8
i 
6

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietą 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininko. — Savo kostumorius ap
rūpiname kuoteisingiausini, sutaisoin visus dokumentus pirkime ir parda
vimo. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namą rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storą 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 

♦ r-

5
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Puiki J. Butėno 
Išleistuvių Vakarienė

Už-poryt neteksime mūsų dai 
nininko, Jono Butėno, nes jis 
vėl važiuoja Italijon, jau nebe 
kaipo paprastas mokinys, bet pa 
si ruošęs stoti į operos darbą,— 
žinoma, ir tolesnį lavinimąsi kil 
iti pačiam į dainos Olympą ir 
garsinti lietuviu vardą pasau
liui.

Dėlto jo draugai surengė iš
leistuvėms vakarienę, kuri ir į- 
vyko praeito sekmadienio, Ko
vo 22 d., vakare Tony Res
taurant, 145 Brodaway, Brook
lyn, N. Y. Nors be plačių garsi
nimų, vienok susirinko tiek 
daug viešnių ir svečių, taip kad 
iš manytos vakarienėlės, pavir
to j didoką bankietą. Tas rodo, 
kaip p. Butėnas įgįja meilę 
Brooklyne. Vakarienę rengė jo 
draugai: J. M. Danielius, F. 
Morkus ir Valentis (šie du pa
starieji Operetės artistai). Va
karėlį vedė F. Morkus.

Vedėjas pirmiausiai pasakė 
prakalbėlę, kurioje pabriežė va
karienės tikslą. Paskui, pirm 
negu pradės svečiai valgyti, pa
skelbė dalį dainų programėlio, 
kurį išpildė sekami artistai: 1) 
garbės svečias Butėnas padai
navo: “Di Amico”, “Iš Pro- 

. vanzos” ir “Aš išėjau į girelę”, 
2) M. česnavičiutė: “Karvelė
li” ir vieną anglų kalba; 3) F. 
Lebediev, buvęs Petrogrado o- 
peros artistas: ariją iš op. “če- 
verykėliai” ir iš op. “Lohen
grin” — abi rusų kalba.

Potam buvo vakarienė, Įcuri 
linksmai prie pašnekėsiu tęsėsi 
ilgokai, iki p. Morkus iššaukė 
pakalbėt sekančius svečius: J.

O. Sirvydą, K. Norkų ’(nesenai 
atvykusį iš Lietuvos) ir Dr. M. 
J. Viniką, 'buvusį Lietuvos At
stovybės sekretorių. Visi linkė
jo p. Butėnui laimingos kloties 
jo kilnioje profesijoje, džiaugė
si jo augančiu talentu ir reiš
kė viltį jam įstoti į eilę mūsų 
operos žvaigždžių.

Baigiant vakarienę vedėjas 
paskelbė paskutinę dali progra
mų, kuri buvo išpildyta daina
vimais ir skambinimais seka
mų artistų: 1) p-lė Menkeliū- 
niūtė dainavo: “Kad būčiau aš 
tavo mintį žinojus” ir vieną an
glų kalba; 2) Aldona Kriaučiū- 
niūtė (duktė dainininko K. B. 
Kriaučiūno) paskambino pianu 
du dailiu gabalėliu; 2) M. 
Strumskienė sudainavo: “Aguo
nėlės” ir “Tų mergelių daina
vimas”; 3) Julius Berman (sve 
timtautis artistas): “Anima 
mia” ir dar viena — abi itališ
kai.

Pabaigoje garbės svečias Bu
tėnas pasakė gražią atsisveiki
nimo prakalbėlę, ačiavo Brook- 
lyniečiams už taip malonų pri
jautimą ir rengėjams už jų 
triūsą. Sakė, buvęs vis varžo
mas sunkių aplinkybių, kurias 
visgi pergalėjęs ir turįs viltį, 
kad lietuviai neapsivils už savo 
teikiamą nuoširdžią paramą. 
Taipgi ačiavo laikraščiams, ku
rie ypatingai jį rėmė, kaip 
“Vienybė”, “Sandara”, “Dir
va”, “Tėvynė”, “Amerikos Lie
tuvis”, “Varpas” ir kiti. Tik 
pasiguodė, kad jį labai įskaudi
no “Laisvė” ir “Vilnis”, ku
riems, sako p. Butėnas: “aš 
esu pirmiau* tiek daug darba
vęsis ir naudos padaręs, o da
bar mat kaip jie man už tai at

simokėjo”. Bet ir jų priešingas 
darbas prisidėjęs tik dar dides- 
inam p. Butėno darbuotės iš- 
skelbimui.

Potam p. Butėnas užbaigė 
programą eile šių dainelių: 
Prologas iš “Pajacy”, “Zaza”, 
“Litai”, “Susgodojau aš gode
lę” ir dar vieną itališką.

Tuomi vakarienė ir progra
mas baigėsi. Prasidėjo šokiai 
prie dailios muzikos F. Blažai- 
čio ir jo dukrelės, šokiai ir pa
sikalbėjimai tęsėsi iki 2-ros va
landos nakčia.

Svečių ir viešnių buvo labai 
gražių virš 80, bet jų vardų čio
nai neįdedu; juos įdėsiu sekan- 
tin “Vienybės” numerin, jeigu 
gausiu iš rengimo komiteto.

Vakarėlis darė gražaus įspū
džio ir visi dalyvavę jautėsi la
bai linksmi ir užganėdinti.

Reporteris.

Siu v ė j a in s Praneši m a s

Šiuomi turime garbės praneš
ti vietos siuvėjų Unijos 54-tam 
Amalgameitų Lietuvių skyriaus 
nariams, kad rengiamas koncer
tas ant 18 d. balandžio bus labai 
gražus ir įvairus; bus du di
džiausi vietos chorai, duetai ir 
solistai; bus lyrų orkestrą iš 35 
asmenų, prof. Retikevičiaus or
kestrą grieš del šokių. Yra už
prašyta p. Bradūniūtė pašokti 
klasiškus šokius.

Tikietus jau perka visi iš an
ksto, nes vėlai gal, jų pritrūkti; 
dabartės jų galima nusipirkti 
pas dirbtuvių pirmininkus (čer- 
monus) ir Unijos raštinėje, taip 
pat ir “Vienybės” bei “Garso” 
raštinėse.

Rengimo Komisija.

Klaidos Pataisymas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo metinėje atskaitoje yra 
pažymėta Kliubo susirinkimas 
1-mą Balandžio, o turi būti — 
3 d. Balandžio pėtnyčioj. Taipgi 
nariai, kurie gavote penkis ti
kietus del fėrų, — jie yra geri 
kaipo įžanga į Kliubo fėrus.

Sekrt. K. Kriaučiūnas.

Mirė Lietuviai

Vincas Kubelis, 40 metų, gy
venęs 7 Judge St., mirė Kovo 
20 d., bus laidotas Kovo 24 d. 
iš kun. Pakąlnio bažnyčios, šv. 
Trejybės kapinėse.

Anna Stankevičius, 52 metų, 
gyvenus 593 Grand St., mirė 
Kovo 20 d., bus laidota Kovo 
25 d. iš kun. Pakalnio bažny
čios, šv. Trejybės kapinėse.

Vincent Leveckis, 50 metų, 
mirė Kovo 21 d„ nuvežtas pa
šarvoti pas brolį Joną 322 Wil
son Ave.; bus laidotas Kovo 24 
d. šv. Trejybės kapinėse.

Visus laidoja graborius, pil. 
Juozas Garšva.

“Lietuvos Gegutės 
Paklausyti”

Vos tik paskelbėm būsimą 
“Vienybės” Ekskursiją Lietu
von, kuri išvažiuoja Gegužės 30 
d. laivu “President Roosevelt”, 
ir jos keleiviai pasieks Lietuvą 
apie Birželio 12 d., jau pradėjo 
žmonės klausinėti įvairių infor
macijų per laikraštį. Vienas 
net klausia: “Kada Lietuvoje 
pradeda gegutė kukuoti”, nes 
jis norįs važiuoti, tik nežinąs, 
ar tuo laiku gidės girdėti, nes 
mažas buvęs išvažiavęs. Apie 
kitas informacijas per laikraš
tį sunku išaiškinti: tam tikslui 
reikia asmeniškai arba per laiš
kus rašyti stačiai šiuo antrašu: 
“Vienybės” Ekskursija, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Bet 
kaslink gegutės, tai galima pa- 
briežti ir per laikraštį, kad vi-,
si šia ekskursija Lietuvon nu
važiavę ras jau gražiai ir link
smai kukuojančią gegutę ir dar 
linksmą vieversį. Tik kurie vė
liaus važiuos, jau galės to sma
gumo neturėti.

Del informacijų nesivėiuokite 
kreiptis, ir kurie važiuosite, jau 
pradėkite rimtai “Vienybės” 
Agentūroje registruotis.

“Vienybės” Agentūra.

Jaunų Vyrų Jauktas 
Nuveikė Baltimoriečius

Praeitą 'sekmadienį, Kovo 22 
d., Jaunų Vyrų Lietuvių Drau
gijos Basketball jauktas buvo 
nuvykęs Baltimorėn groti su te
nykščiu Lietuvių Atletų Kliubo 
jauktu. Gauta greita žinia, jo- 
gej Brooklyno Jauni Vyrai gra- 

’ jų laimėjo, gaudami 29 punktus 
prieš Baltimoriečių jaukto 24 
punktus. Platesnės žinios bus1 
vėliau.

Po Miestą Pasidairius

Labai svarbus susirinkimas. 
A. L. T. Sandaros 1-mos kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadieny, Kovo 26 d. 
vakare, “Vienybės” Svetainėje, 
193 Grand St. Visi nariai būti
nai atsilankykit, nes yra labai 
svarbių reikalų apkalbėti. Taip
gi reiks rinkti delegatai į bū
siantį A. L. T. Sandaros Seimą, 
Cleveland, Ohio. Be to yra kitų 
svarbių reikalų.

Raštininkas.
Makausko prakalbos įvyksta 

ateinantį trečiadienį, Kovo 25 
d. vakare, “Vienybės” Svetai
nėje. Visa Brooklyno ir apylin
kės visuomenė kviečiama išgir
sti šito įžymaus kalbėtojo įdo
mių apsakymų iš Lietuvos vė
liausių atsitikimų.

Real Estate
8 šeimynų mūro namas.. Lo

tas 26 pėdos ir 8 coliai pločio 
per 100 pėdų ilgio. Rendų $2,- 
604 metuose. Kaina $23,000 į-

mokėti $7,000. Ridgewood Apie
linkėj.

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

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

Kampinis mūro namas su 
krautuve, garažu ir butais pen
kiom šeimynom, rendų $3,000 
metuose, visi vėliausi įtaisymai, 
išskyrus garinį apšildymą.. Kai
na $25,000, įmokėti $9,000 — 
Ridgewood apielinkėj.

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

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

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

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

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

Kampinis namas, krautuvės,> 
garažas; lotas 25 per 100. Ren-I 
du $1656 metuose, kaina $13,-1 
000, įmokėti $4,000. Galima nu
derėti, namas Maspethe.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 5812

DR. A, PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAB

229 Bedford Ave., kampai N. 4 St. 
BROOKLYN, N. Y.

X-8pindullų Diagnoza
Valandos:

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

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

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

f

LIETUVIŠKA AKU8ERKA

"2 Marijona Tamkleuft
Jjgprio palagų ant pareikalavimo 
<ę>dieną ar naktį, taipgi ir nedėl- 
kNdieniais. Darbą atlieka atsakam 

už prieinamą kainą

SO CTAGG STREET
Brooklyn, N. Y.

W Tel. Stagg 6721

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

ATSIŠAUKITE

Yra labai svarbus reikalas ir 
prašome tuojaus atsišaukti p. 
Leonas Brazulis, kuris gyveno 
Pittsburgh, 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.

Paieškau savo sesers Marcės Saka
lauskienės, Kauno red., npskr. Taura
gės ir parapijos. Sodos Biinheilinės. 
Prašau pranešti ar pati atsišaukti po 
adresu: Mr. Jonas Lekutis, 334 B. 26 
&t.. .New rork City, N. Y. (38

Reikalingas kambaris del vedusi ų 
žmonių. Turini vieną vaikiu 6 metų. 
Norim gauti tokius žmones su kuriais 
būtų galima draugiškai gyvent bu
mos iš kitur atvažiavę neturim čia
draugų: A. B., 193 Grand St., Brook
lyn, N. y. (•’!»

Reikalautame urityrusio grosermano, 
kuris mokėtų lietuvių ir lenkų kalbos. 
Atsišaukite tuojaus: Alex Navicki, 20 
Remsen PI.. Maspeth, N. Y. (38

(38)
įvairūs Pardavimai

FOTOGRAFAS IR MALIORIUS

Važiuoja Lietuvon

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

V. J. STANKUS, Fotografas
70 N. 7th St., Easton, Pa.
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DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda

Bučernė, grosernė, gyvų vištų mar- 
kotas, rūkykla; didelis bargenas. Ap
link panašių kunipaničnų Storų nėra 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant formų. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((40

PIRMAS LIETUVY®
OhlropraktikM-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C.
331 Grand Street

Brooklyn, N. T.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak.
Nediliomi k iventadieniaii:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.
....... - - - ........... ■ ~~ *

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 
ir ateik j

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

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

Brooklyn, N. Y.
Patarimai Veltui

Ofiso vai.: Utnrninkais, Ketvergius 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėk nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 9468

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo rių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tek. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografas

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus ir gudaro 
su amerikoniškai! 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitėi lino adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., O. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYK1TE!

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

53 Montieth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

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

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdiutai

s, S. PAUŽA
131 GRAND STREET

:Jį. Brooklyn, N Y.
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