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

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

|

FAŠISTAI PAVAIŠINA KOMUNISTUS
ITAI UOS PARLIAMENTS KOM-TU 

DIKTATŪROS MĖGIAMAIS BUDAIS
Vokietija Žada Atmokėti Penktą Nuošimtį So- 

vo Valstybinių Skolų.

KAUNO MIESTAS GAUNA DU MILIONU 
DOLARIŲ PASKOLOS PER PASIDAR
BAVIMĄ D-RO VINIKO.

ROMA, Kovo 26. — Po ilgos ligos kuomet parlia- 
mentan atėjo Italijos “nevainikuotas karalius” Mussoli
ni, tai fašistų atstovai sukėlė didžiausią ovaciją. Plota 
delnais ir šaukta “viva” dešimtį minutų. Tas labai nepa
tiko desėtkui komunistų, kurie kaip tik fašistai apsilpo 
šaukti, pradėjo rėkti “lai gyvuoja komunizmas”, čia 
fašistai užtraukė savo himną “Giovinezza”, kurį baigus 
komunistai pabandė prisidėti su internacionalu. Tik 
jiems nebuvo lemta baigti: fašistai, pramokę iš komuni
stų diktatūros būdų, puolė ant komunistų ir visus už 
kalnierių išmetė. Sekretorius fašistų partijos pats vie
nas išmetęs komunistą Dameną, grįžęs į sėdynę maloniai -]0^’ 
su pasitenkinimu šypsojos. Mussolini per tą visą sceną 
nieko nesakė, tik žiūrėjo į tolį.

Po to komunistai grįžo labai ramus, apsupti parlia- 
niento gvardijos, už kurios jie ramiai išsėdėjo visą po
sėdį.

Naujausi Telegramai
Washington. Jau tapo su

rinkta $600,000 pastatymui 
paminkslo buvusiam prezi
dentui Hardingui. Pamink
las stovės miestely Marion, 
Ohio.

BERLIN, Kovo 26. — Vokietijos valdžia paskelbė, ...............  1 ■ ■—
kad iš savo pirm karo ir karo skolų, kurių suma siekia jęas Daugiausia

Paris. Gimimų skaičius 
pas fracūzus vis mažėja.
Užpernai daugiau gimė nei 
apie 90,000, o šįmet tik 
75,000.

London. Anglai džiaugia
si, kad francūzų spauda 
kasdien 'labiau linksta prie 
užvėrimo specialės apsau
gos sutarties su Vokietija, 
kaip prie to ragina Anglija.

> —o—
Hartford, Conn, čia pra

sidėjo teismas vieno iš ga
biausių Amerikos banditų, 
Chapmano, kuris New Bri
tain, Conn., sakoma užmu
šęs policmaną.

—o—
Paris. Prisaikdinant par-

„, liamente kataliką atstovą
. | vienoje tyrinėjimo komisi-

jis reikalavo, kad jį
prisaikdintų su kryžium. To /kia $250,000.
del kitą kartą, kuomet buvo

I šaukiamas komunistas, jis Lynbrook, L. I. N. Y. Trati 
atsinešė plaktuką ir pjautu- kinis čia užvažiavo ant au- 
vą ir ant to išsiprašė, kad jį tomdbiliaus su jaunuome- 
prisiekdintų. Tai jo tikybi- ne ir užmušė du vyruku ir 
nis ženklas.

apie 70 bilionų markių auksu, ji gražins pirkėjams bo- 
nų tik penktą nuošimtį. Pirmiausia bus gražinta tiems, 

• kurie bonus laiko nči/ai-dcrft!^!ucrl920 inetų.
Vaikų Gimdo

New York. Kalbėdamas gim-
Lietuvoje tūli žmonės skleidžia gandus, kad už ost- dymo kontroles konferencija; į- —i:_ _ ___ j.: _____________ i_-. i..... • L ...........markes bus galima gauti pilną vertę. Yra tokių, kurie 

supirkinėja ostmarkes ir sako priversiu Lietuvos val
džią išmainyti jas ant litų aukso verte. Suprantama, to
kie gandai ir grasinimai niekam neverti.

NEW YORK. — šiomis dienomis, pastangomis Dv. 
M. J. Viniko, yra gauta paskola Kauno miestui sumoje 
$2,000,000 (dviejų milionų). Tuo reikalu vienas stambių 
kapitalistų, Franklin Remingto, šiomis dienomis va
žiuos Kaunan, kur bus galutinai pasirašyta ant pasko
los sutarties Kauno Miesto Tarybos ir sykiu gauta Vi
daus Reikalų Ministerio užtvirtinimas.

Paskola gauta minimum sąlygomis išmokėjimui per 
25-30 metų ir bus sunaudota Kauno miesto vandente- 
kiui ir kanalizacijai.
įC;„;.-T,U-.TT,T.'.- ,T.77.-;7—- ,7.7- ■ ■ ■

Nuodytojo Byla 
Eina Giliau

Skrinskis Varšavoje 
Ramina Savuosius

byloje, 
už

Žinios Iš Lietuvos
PINIGŲ PERSIUNTIMO SU- kas Grėbliauskas stovi Le i p ji-’ dejas draugijėlės —- P. Kriuike- 

TARTIS SU ANGIJA j lingy, paėmė su sąvim 15 par-'lis; pagėl'bininkės: Marė Kriu- 
Sutartis apima visą Britų Im- tizanų ir 20 lenkų kareivių, ir kelienė ir Ona Grigonytė, kurių 

visi raiti išvyko į Leipalingį, priedermė ištirti vargingumas, 
Tenai jiems pasisekė Grebliaus-1 ir tinkamai išdalinti drabužė- 

[ liai; netinkamus veltui pertai
syti ant tinkamų. Reikalaujan
čių pašalpos yra 117 našlaičių 
ir taip nelaimingieji. Draugijė
lė nutarė daryti visas pastan
gas, kad turėjus didesnį sąryšį 
su Brooklyno skyrium, kuriam 
bus pasiusta visos žinios apie 
darbuotę Ulytėlės draugijėlės.

Petras Kriukelio

kas suimti. Tuojau įsakė jam 
imti arklį ir joti drauge į Kiby- 
šįų dvarą į kuopos štabą, šta-

periją. Perlaidos — svarais ster 
lingu ir litais. Perlaida ne dau
giau 40 svarų (apie- 1900 litų) 

Kaunas, 8-III. Nuo š. m. kovo 
m. 2 d. tarp Lietuvos ir Didžio
sios Britanijos, į kurį įeina ir be rado 10 mūsiškių kareivių; 
šiaurės Airija, Kanalų salos, juos visus ir suėmė. Stodolke- 
Mano sala, Didžiosios Britani- 
sos Didžiosios Britanijos kolo- 
jos pašto įstaigos Marokoj ir vi- 
nijos ir protektoratai kitose ša
lyse įvestas piniginių pašto per
laidų pasikeitimas paskyrimo ša 
lies valiuta, t. y. perlaidos iš 
Lietuvos Anglijon ir į jos ko
lonijas ir protektoratus siunčia
mos svarais sterlingų, o iš An
glijos ir iš jos kolonijų ir pro
tektoratų Lietuvon — litais.

Taip pat ta valiuta nuo nuro-

Varšava. Kalbėdamas seime 
Skrinskis papasakojo, kad Len
kija niekad nesutiks derėtis a- 
pie pertaisymą savo
“Mes pasitikime savo talkiam”, 

Skrinskis. “Premjeras

rubežių.

Chicago. McGlintocko 
kur kaltinama Sheperdas 
apipenėjimą jauno milionie- 
riaus ligos tifo perais, bus iš
kasta dar du kūnai, idant suras
ti daugiau įrodymų prieš She- sakė 
pherdą. Mat, dabar jam prime-Į Herriot įtikino mane, kad tar
iama, kad apie 20 metų atgal pe Francijos ir Lenkijos yra 
jis nunuodijęs savo uošvį, kad bendri reikalai. Francija Len- 
gavus iš jo aptieką. Paskui pri- kijoj gali matyti stiprų talkių 
metama, kad jis nunuodijęs jau jos apsigynimo sistemoje. Ma
nojo McClintock motiną ir tei- no kalba su Chamberlainu pa
sėjo Olsono brolį. Todėl dabar rodė, kad jis neturį projekto 
bus iškasta kūnai McClin- taisyti rubežius ir gerai linki 
todk’ienės ir Olsono, idant pa- Lenkijai”, 
žiūrėti ar nebus galima rasti 
nuo do pėdsakų.

Motina pasimirė 1909 meta;s, mui nieko nesakė, 
palikdama Shepherdą globėju1 
savo sūnaus ir miliono dolariųJ 
Jos vyras tapo užmuštas auto
mobiliu 1907 metais, gi Dr. 
Olsonas mii<‘ trys metai atgal.

Bet tokį projektą turi vokie
čiai ir Skrinskis apie tai

Tik Vienas Anglas 
Buvęs Popiežium

sei-

Kalnas Pasivaikščiojo 
ir Vėl Stovi Kaip Kalnas

Mercer, Cal. Meeker kalnas 
Rio Banco slėny čia sumani 
pasivaikščioti ir nuėjo net 150 
jardų toliau nuo vietos, kur 
pirmiau stovėjo. Atėjęs naujon 
vieton, jis vėl sustojo. Jis jau 
antrą sykį taip padaro.

London. Paprastai popiežiaus 
amatą turėjo ir turi pasigrie
bę italai. Bet sykį ir angį u į pa
vyko būti popiežium. Tas buvo 
senai. Jis gimė mažame kaime 
Hetfordshire ir jo vardas buvo 
Nicholas Breakspear. Tapęs 
popiežium jis vadinosi Adrianu 
Ketvirtu. Kaimiečiai to kaimo 
dabar rengiasi šią vasarą iška
binti toblyčią, kurį tuos faktus 
išdėstys.

—O—
Paris. Gavus žinią, kad 

lekiant eroplanu iš Tifliso 
į Maskvą, eroplanas sudužo 
ir trys augšti komisarai ta
po užmušti, čia nurodoma, 
kad vienas iš tų komisarų, 
Miesnikovaš, buvo užmuši- 
kas caro brolio Mikolo ties 
Ekaterinoslavo.

—.ų—
New York. .Gerai užbari

kaduotame garadžiuje poli
cija čia rado vagių urvą, 
kur būdavo vežama pavogti , „
šilkai, drapanos, net kenai dyto,s dlenos įvedamas kalbamas 
su maistu. Vertė visko sie- ;’as! ®d!mas lr su Britų Kolum- 

-----  * biją (Kanada), Pietų Amerika, 
Azija, Afrika ir Australija Di
džiajai Britanijai tarpininkau
jant, t. y. perlaidos į išvardytas 
šalis siunčiamos tranzitu 
Angliją.

Smulkių žinių, į kurią iš 
minėtų šalių valstybes bei 
tas priimamos perlaidos, sutei
kia kiekviena pašto įstaiga.

Augščiausia suma vienai paš
to perlaidai iš Lietuvos Angli
jon ir į visas kitas paminėtas 
šalis nustatyta 40 svarų ster
lingų ir lygiai taį sumai litais 
nustatyta vienai perlaidai iš 
Anglijos ir kitų paminėtų ša
lių Lietuvon.

Pinigai priimami litais ir kei
čiami į svarus einant nustatytu 
tam tikru pašto perlaidomis pa-1 gulėjo pamestas ir nelaidotas ar 
sikeisti kursu, 
pašto įstaigoj 
viešoj vietoj.

Mokesnis už 
timą pašto perlaidomis Angli
jon ir į kitas paminėtas 
imamas toks:

Iki 3 svarų sterlingų už 
vieną svarą ir jo dalį po 
tą 20 centų ir už kiekvieną se
kantį svarą ir jo dalį po 60 cen 
tų.

Be 
Čiant 
šalis, 
rėš Airiją ir Anglijos įstaigas 
Marokoj. Didžiosios Britanijos 
paštų žinyba atskaitys savo 
naudai nuo kiekvienos persiun
čiamos perlaidos sumos, kaipo 
tranzitinį mokesnį, už patarna
vimą po du penu iš kiekvieno 
svaro sterlingų arba jo dalies.

buvo 
nuro- 
balti- 
kari-

—o—

per

viena merginą. pa- 
vie-

Amerikos Studentų 
“Pavyzdingi” Baliukai

Rokiškis. (“V-bės” kor.) —« 
Baisus skurdas. Rokiškio sto
ties miške randasi apie 50 beto
no barakų, kuriuose vokiečiai] 
laikė šovinius. Dabar tuose ba
rakuose gyvena 20 šeimynų, šeij 
mynos taip vargingai gyvena^ 
kad kįla abejojimas, kaip tie 
žmonės tiek daug gali pakęsti 
tokį didelį skurdą. Barakai drė
gni, pripelėję, nekūrenami, per 
stogą vanduo bėga į vidų. Visos 
šeimynos yra karo aukos. Vi
sos šeimynos turi vaikų nuo 3: 

liki 7; didžioji dalis vaikų lan
ko mokyklą. Ulytėlės Patiekos 
Draugijėlei patyrinėjus, pasiro
dė, kad tiet vaikučiai beveik vi
si be marškinių, o pas kuriuos 
yra, tai ragotiniai. Tuos .vaiku
čius draugijėlė pasiėmė po savd 
gldba, ir padedant L. M. G. 
Draugijos Brooklyne (Ameriko
je) bus visi aprūpinti drabužė
liais. Petras Krįukelis.

vičius liepė juos nuvesti netoli 
Krosnyko dvaro į mišką, o pats 
su likusiais partizanais ir kari
ninku Grebliausku išjojo nelauk 
damas, kol bus išvesti belais
viai. Belaisviai kareiviai 
atvesti į Stodolkevičiaus 
dytą vietą, nurengti iki 
nių ir paleisti. Tuo tarpu
ninkas Greb'liauskas buvo nu
vestas į Druskininkus pas ko
mendantą tardymui. Rytojaus 
dieną buvo paleistas vykti į. 
savo vietą. Palydovais jam buvo 
paskirti 4 partizanai ir Stodol- 
kevičius, jų vadas. Priėję Ne
muną persiyrę į mūsų pusę pa
vedėjo karininką Grebliauską 
dar apie pusę kilometro nuo 
Nemuno kranto ir sustojo prie 

į Liesnovos dvaro klojimo.
Čia ir prasidėjo karininko 

Grebliausko kankinimas. Pir
miausia jis liko nurengtas ir 
nuautas. Nors Stodolkevičius ir 
jo partizanai buvo ginkluoti, 
bet karininką Grebliauską ėmė 
daužyti pagaliais, atlupinėdami 
nuo sodo tvoros strikuolius su 
surūdijusiomis vinimis. Galva 
buvo visai sudaužyta, ir kūnas 
visai subadytas surūdijusiomis 
vinimis. Nukankintas karinin
kas Grėbliauskas buvo įvilktas 
į Liesnos dvaro klojimą, kur iš-

Houston, Texas. Vietos spau
da aprašo Texaso universiteto 
sudentų baliuką, kur merginos 
buvę tik “dalinai apsirėdę ”. Po 
baliuko visi suėję į restoraną, 
kur pradėję studentai vyrai mer 
ginas vandeniu lieti. Tos atsi
mokėjo. Paskui vienas kitą “žai
sdami’” vaikėsi aplink stalus ir 
kai pritrūko vandenio, tai su
vartojo visą “ketčiupą”’. Savi
ninkas, kuris atėjo studentus ra 
minti, ir gi gavo kelis išmau- 
dymus.

žymus biologijos profesorius 
Pearl, pasakojo, kad tūkstantis 
mokytojų Anglijoje “pagami
na” 95 įpėdinius sau, pastoriai 
96, gydytojai 103, redaktoriai 
104, 
159, 
231, 
šiai 
438.

Tas parodo, kad daugiausia 
vaikų gimsta darbininkams, tai 
yra, luomui, kuris mūsų dieno
se yra vargingiausias ir bied- 
niausias. Profesorius Pearl iš to 
išveda, kad ko žmonių luomas 
biednesnis, tuo daugiau vaikų 
jis turi. Tas pats dedasi ir gam
toje su gyvuliais ar augalais: 
ko biednesnės apystovos, tuo|na, kad seniau, keli šimtai me- 
daugiau gyvybių gimsta, idant tų atgal, karalius buvo įsakęs 
veislė išliktų ir išsilaikytų.

policmanai 153, pastoriai 
vežikai 207, dokininkai 
bartenderiai 234, angliaka- 
258, paprasti darbininkui

Ką Seniau Anglijoje 
Girtuokliams Darydavo

London. Bandant Anglijon į- 
vesti prohiibiciją, kiti prisime-

kurs kiekvienoj
bus iškabintas

pinigų persiun-

šalis

kiek-
1 li-

Bučkiai Gali Labai 
Brangiai Apseiti

Cincinnati, Ohio. 37
Wilkersoniene čia patraukė teis 
man savo vyrą, reikalaudama 
divorso už tai, kad tas, minint 
19-kos metų gimtadienio su
kaktuves merginos, kuri
Wilkersonus amt gaspados gy
veno, pabučiavo ją T9 sykių.

metų

pas

Darbai Mažėja, 
Kainos Didėja

I pagautą girtuoklį įdėti į bačką, 
kur būdavo išpjauta skylė del 
galvos, rankų ir kojų, ir tokia
me aprėdale vedžioti girtuoklį 
(gatvėmis, kad visi juoktųsi. 
Bet ir tas būdas neišnaikino 
palinkimo gerti angluose.

Washington. Federal Reserve 
bankai raportuoja, kad vasario 
ir kovo mėnesiais gamyba pa
grindinėse pramonėse sumažėjo. 
Kainos gi produktų padidėjo 
dviems nuošimčiais. Atpigo tik 
ūkio produktai.

PIRKITE 
‘VIENYBĖS” 

*ŠĖRŲ!
Vienas Šeras 

10 dolarių.

žmogus Krinta 
Greičiau Eroplano

Mitchel Field, L. I. Kariuo
menės lakūnai čia įrodė, kad 
žmogus greičiau prie žemės le
kia, negu nebevaldomas eropla- 
nas. Ikšiol būdavo teoretikų sa
koma, kad mašina kaipo sun
kesnė greičiau kristų ir sav^ 
kritimu galėtų užgauti lakūną, 
kuris parašiutu bandytų išsi
gelbėti iš pagedusios mašinos.

Darbininkai Meta Darbą 
Kuomet Jį Sumažina

Amsterdam, N. Y. Sanfordo 
kanpetų fabrikas čia sustojo, 
nes didžiuma darbininkų metė 
dirbti, išgirdę, kad bosai nori 
jvestj keturių dienų darbo sa
vaite. Darbininkai buvo'reika
lavę pakelti algas.

nurodyto mokesnio, siun- 
,perlaidą į kitas paminėtas 
išskiriant Angliją, šiau-

nuo

A.A. KARININKO GREB- 
LIAUSKO NUŽUDYMAS 
Liškiava. — A. a. karininkas 

Greb'liauskas su savo kuopa sto
vėjo Alytaus apskrities rajone. 
Juo kuopos štabas buvo Kiby
siu dvare. Viso baro
Merkinės iki Leipalingio — jis 
buvo tuo metu viršininku, žino
damas, kad Krosnyko dvaras 
yra didelis lenkų banditų lizdas, 
Grėbliauskas dėjo visas pastan
gas, kad juos iš ten pašalinus, 
ar kaip nors sukliudžius. Apie 
tuos jo norus sužinojo ir Kros
nyko dvaro savininkas Stodolke- 
vičius. Jis pats būdamas dide
lis lenkų partizanų organizaci- 
torius ir vadas degė noru Gre- 
bliauskui atkeršyti.

1919 m. gegužės mėn. dienos 
nepamenu, 5 vai. rytą Stodolke- 
vičius žinodamas, kad karinin-

ti savaitės. Paskui prie jo lavo
no buvo pastatyta sargyba. Po 
kelių dienų buvo leista paimti 
iš klojimo kūnas ir palaidoti Liš 
kiavos parapijos ' kapinyne. 
Taip žiaiR’iaį a. a. karininką 
Grebliaus'ką nukankino lenkas 
dvarponis, gyvenąs Alytaus aps. 
Liškiavos valsčiuje. Jo lizdas — 
Krosnykų dvaras — ir dabar te 
bestovi kaip stovėjęs. Tiesa, pa-j 
ties Stodolkevičiaus nėra dabar 
Lietuvoje, bet dvare tebesėdi jo 
motina.

Visus Alytaus aps. tarnauto
jus ir šiaip piliečius kviečiu su
siorganizuoti į tam tikrą kuope
lę tuo tikslu, kad pastatytume 
karininkui Grebliauskui pamink 
lą ant jo kapo Liškiavos kapi
nyne. Kas atjaučia tam' darbui 
prašau prisidėti.

Trobesių skaičius Kaune. —< 
Praėjusių metų gale Kaune bu^ 
vo 5,417 gyvenamų namų, iš ku
rių 1,246 mūriniai ir 4,171 me
diniai. Negyvenamų trobesių bu, 
vo 4,234, iš jų 457 mūriniai ir 
3,777 med.

Užpuldinėja Kauno autobusus 
— Buvo keli atsitikimai, kad 
kai-kuriuose Kauno priemies
čiuose vagiliai užpuolė autobu
sus ir atėmė iš konduktoriaus 
pinigų. Be to autobusų bendro
vės kasoje pastebėtas pinigų vo 
girnas. Policija susekė, kad pi
nigus iš kasos išėmęs parink
tais raktais bendrovės tarnau
tojas. Darant kratą pinigai ras
ta neišleisti.

Medicinos personalo skaičius. 
Sausio 1 d. b*uvo įregistruota 
Lietuvoje 448 gydytojai, 247, 

Juozas Budrevičius' dantų gydytojai ir dantistai, 
Alytaus apsk. 1-mo rajono pas. 308 felčerai, 18 felč. akušerės,
policijos viršininkas, Liškiavoj.

Rokiškis. (“V-bės”” kor.) — 
Skaudi žinutė. Vasario 7 d. man 
važiuojant iš Kervellkių, du civi
liai ir vienas gimnazistas, bū
dami labai girti, keikdami puo
lė ant mano arklio ir įvertė į 
ravą. Su manim važiavo ir 
Slaptos policijos viršininkas, 
kuris juos ir areštavo. Vasario 
9 d. man būnant B. Juknaitės 
knygyne, įėjo gimnazistas ir 
mums matant, pavogė knygą, ir 
labai gudriai prasišalino. Tai 
vis skaudūs apsireiškimai iš jau 
nuomenės. P. Kriukelis

Ulytėlė. Rokiškio valse. (“V- 
bčs” kor.) — L. M. Globos Dr- 
jos iš Brooklyno (Amerikoje) 
pastangomis tąpo įsteigta Naš
laičių Patiekos Draugijėlė. Ve-

219 akušerių, 130 gailestingų 
seserų. ■

AKTORIAMS-MĖGĖJAMS
PROFESIONALAMS
REŽISIERIAMS
VAIDINTOJAMS!

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

Kaina su prisiuntimu — 75c. 
“VIENYBĖ”

193 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
(Norinti šitų knygų gauti, pri
valo greitai siusti užsakymą, 
nes mažai iš Lietuvos gavome)]
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Į| Redakcijos Straipsniai Į]
LIETUVOJE SUJUDIS PRIEŠ VATIKANĄ

Tik ką parėję Lietuvos laikraščiai nušviečia tą, ką 
mes tik paviršium atsižinojome iš anglų spaudos Ameri
koje, delei sąjūdžio prieš Vatikaną. Kaune buvo sureng
ta visa eilė mitingų, kur kalbėtojai, pradėjus nuo Smeto
nos, Voldemaro, baigiant Tolinsiu, Matulaičiu, Sabata>| 
čiu ir kt.» reiškė protesto balsą Romos Papai, atidavu
siam lenkams Lietuvos sostinę Vilnių.

Įdomus buvo mitingas Rotužės Aikštėje, Kovo 8 d., 
kur didžiulė minia žmonių — kaip sako “L. Ž.” — “pri
tarė kalbėtojams, kad papa Lietuvai padaręs didelę 
skriaudą ir akyvaizdoje to, “nustojęs tikinčiųjų pasitikė
jimo”. Pažymėtina buvę ir tas, kad šį kartą ir moterys 
kartu su vyrais šaukę prieš papą ir reikalavę pašalinti jo 
apsiuntinį Mgs. Zecchini. Tarne mitinge priimta rezoliu
cija reikalauja papos šitą skriaudą kuoveikiausiai ati
taisyti; o jeigu to papa nepadarys, tai reikalauja Lietu
vos Vyriausybę tuojau pertraukti su Vatikanu visokius 
ryšius.

Dabartinį Vatikano atstovą Mgs. Zecchini reik alau- 
jo 
ir

ja tuojaus išsiųsti iš Lietuvos, “nes — sako — čia 
buvimas juo tolyn, tuo labyn Įžeidžia mūsų Tautą 
Valstybę, ir kiršina tikinčiųjų jausmus”.

Ką daro Lietuvos Vyriausybe šituo žvilgsniu?
Mgs. Zecchini, žinoma, Kaune teliegyvena ir niekas 

ne nemano jo judinti. “Varpo” studentų draugijoj, kur 
skaitė paskaitas A. Janulaitis ir M.. Biržiška, priimtos 
Vatikanui protesto rezoliucijos policija neleido skelbti. 
Miniai'susidariusiai į demonstraciją, policijos vadas Ja
nušonis pirštu pagrasė ir išskirstė.

Atrodo, kad Lietuvos Vyriausybė lauks, kol žmo
nėms nusibos protestuoti ir visa šita didele nelaimė bus 
užmiršta. Bent taip dabar atrodo. Juk po šitokio atsi-1 
tikimo papos atstovas Zecchini tuojaus privalėjo būti 
areštuotas, kaipo priešo valstybės žmogus.

Be to nedaroma. Ar, vienok, tą užmirš Lietuva? 
Vargiai.

Spauda prieš lenkus.
Džiaugtis iŠ kito nelaimių nė

ra padoru, bet jei lenkai paten
ka bėdon tai lietuviai visai ne
mano ašarų lieti. Perdaug jau 
ta tauta Įskaudino mus šunybė
mis. Todėl matant kaip pasau
lio Įžymesni dienraščiai prade
da “pucėti” lenkus, lietuviams 
smagu. Pradžią davė Lloyd 
George, kuris taip užsipuolė Len 
kiją Anglijos parliamente, k id 
net užsienio reikalų ministeris 
Chambeilainas užsidėjo savo šil 
kinį “cilinderį” ant galvos, pa
sitaisė monoklį akyje, ir marš iš 
parliamento rūmų, kaip anuo
met Lietuvos prezidentas Stul
ginskis bėgo, pasiėmęs skver
nus, kada Lietuvos policija no
rėjo kunigą Tumą areštuoti.

Lloyd George užsipuolė len
kus dėlto, ikad jie prisigrobę ne 
savo žemių nori, idant pasau
lis jiems dabartinius rubežius 
užtikrintų! New Yorko dienraš
tis “World" editoriale nurodo, 
kad lenkai niekad negali tikė
lis, kad kas nors jiems užtik
rintų rubežius, kurie yra ne jų. 
Jis nurodo, kad francaį visai 
neprasikalsta dorai, jei atsisa
ko remti lenkų apetitus. Atpenč, 
dar lenkams naudą daro, nes 

i verčia tuos ponelius bandyti tai 
kiai susitarti su 
nais, kad išnyktų 
priežastys.

Lietuviai sako: 
denį neši, kol ąsa
kai grobė žemes, dabar ąsa trū
ksta ir reikės grąžinti neteisė
tai užgrobtą turtą. Kuomet Lie
tuvai grįžš Vilnius, mes labai 
norėtume pamatyti veidmainin
gą Romos pepežiaus veidą: ką 
jis tada sakys iš savo “Amži
nos Teisybės.”

—o—
Pertraukia per kriukį.

Pas mus Lietuvoje ir Ameri
koje susirado keletas įkalbos 
“grynintoji! ”, kurie norėtų ma
tyti visus ne lietuviškus žodžius 
lietuviškai nukaltais. Net val
džios Terminologijos komisija 
Lietuvoje sugalvojo “sulietuvin
ti” tokius žodžius kaip: geogra
fija, istorija, ir tt. Vaikiškes- 
nio dalyko negali būti, kaip nu
rodo ir, sakoma, antras po Bū
gai geriausias lietuvių kalbos 
žinovas, prof. J. Balčikonis. Jis 
sako:

“Raiti terminus tokiems žo
džiams, kaip: geografija, isto
rija, geometrija, trigonometri
ja, geologija, ir tt., laikau tuš
čiu darbu — juk niekas, nei 
patys terminologai jų nevar
tos.”

Nežiūrint to, nėra abejonės, 
kad “grynintojai" dar ilgai bo- 
vysis tokiais dalykais.

—o— 
Amerikiečių dolariai.

Elta apskaičiuoja, kad
metais amerikiečiai į Lietuvą 
prisiuntė 60 miiionų litų. Dau
giausia siunčiama prieš Velykas 
ir Kalėdas, bet bendrai imant, 
kas mėnuo prisiunčiama apie 5 
milionus litų.

savo kaimy- 
visos karams

tol ąsočiu van 
nutruks. Len-

kištų vardas, kad jie be kaltes 
neareštuoją. Ant galo, apeliavus 
komisarų tarybai, bausmė tapo 
pakeista ištrėmimu iš Rusijos.

—o—
Negali suvartoti mokslo.

Caras nekęsdavo mokslo, vie
nok jo laikais Rusijoj būdavo 
96 Rūgštesnės mokslo akademi
jos, kur mokėsi apie 140,000 
studentų. Komunistai iš pradžių 
karštai griebėsi steigti mokyk
las ir universitetus, bei palai
kyti senuosius, bet dabar paty
rė, kad “mokytų žmonių rusų 
visuomenė neturi kur dėti.” To
dėl nutarta prileisti į universi
tetus tik 18,000 studentų. Iš 
jų 8,000 turi būti darbininkų 
vaikai, 6,000 kaimiečių, o 4,000 
kitu luomu. * *

—o—

Anglijos parliamento Žemojo Rūmo posėdžiuose, 
Kovo 24 d. vėl pasigirdo balsas senai nudilusio diplo
mato, Lloyd George, kuris kaip ir seninus, tebeturi savo 
nuomonę, jogei Lenkija sudarys Europoje naujų karo 
pavojų ir pranašauja nelaimes pačiai Lenkijai.

Lloyd George, šis garsus pasaulio diplomatas, savo 
ugningoje kalboje nurodė savo parliamentui, l«ad visos 
dabartinės Europos, o ypač Lenkijos sienos, esą “nubir- 
žytos krauju”. Tarp ko kito pasakė: “Lenkija sutvėrė 
penkias Elzas Lotaringijas — Rytų Galiciją, Sileziją, 
Vilnių, Lenkų Karidorių ir Danzigą — kurį dabar iš 
Tautų ^Sąjungos dantų traukia”. Tolinus jisai sakė: 
“Dabartinė Europos politika yra tai Franeijos politika, 
prie kurios ji nori ir mus (Angliją) pritraukti, kad p:»- 
remtumėm. Juk gyvas pavojus Europos taikai yra tame, 
kad iš 27 hiilionų Lenkijos žmonių, 9 milionai yra palai
komi tiktai su ginklu ir spėka. Ar kas nors Įsivaizdina, 
kad šitokią padėtį kuomet nors priims Rusija ir Vokieti* 
ja, kai jos savo galybę atgaus?” Antraip sakant, Lenki
ją laukia nelaimė, kurią ji pati sutvėrė, francų padeda
ma.

Šitie Lloyd •George žodžiai sujudino visą parliamen
ts, o užsienių ministeris Chamberlain, pasigriebęs šilki
nę skrybėlę, net su smunkančiu iš akies monokliu, pabė
go iš Rūmų; mat Lloyd George kaip tik ir perkūnavo 
Chamberlainui, kuris pirm to buvo parliamentui palan
kiai kalbėjęs apie bandymus sutaikinti Franeijos, Vo
kietijos ir Lenkijos apsaugos paktą. Lloyd George nu
rodo, kad šitokis paktas negalimas, kol lenkų sienos ne
bus išlygintos teisybes dėsniais, vietoj smurto (kaip da
bar stovi Vilnius)*.

Ta L. Georgo kalba padarė sujudimą visoje Euro
poje. Gero darbo iš Lietuvos pridėjus, galima būtų 
momentą išnaudoti ir Vilniaus klausimo pataisymui.

1924
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LIĖTUVlAl DALYVAUS “MUZIKOS SAVAITĖJE”
Nuo Gegužės 3 iki 9 d. šiemet New Yorke bus 

Tarptautinė Muzikos Savaitė, kurioje dalyvaus Įvairių 
tautų grupės su dainomis ir šokiais. New York Music 
Association, kurios būstinė yra 299 Madison Ave., New 
Yorke, skelbia jau šias tautas pasižadėjusias dalyvauti: 
Lietuviai, Rusai, Švedai, Lenkai, Jugoslavai, Latviai, 
Ungarai, Ispanai, Gailiai (Gaelic), Suomiai, Rolandai, 
Danai, Belgai, Peruįvėnai ir Norvegai.

Rusijos Teismai.
Tarp tų pasakų, kurias kai

rieji skleidžia apie gerumų Ru
sijos teismų ir kalėjimų, reikia 
Įdėti šitą minorinę notą, kurią 
papasakojo iš Rusijos ištremtas 
kunigas Jocys. Jis gyveno Mas
kvoje ir pirkdavęs Lietuvių at
stovybėje lietuviškus laikraš
čius, nes troško žinoti, kas Lie
tuvoje dedasi. Tą faktą žinojo 
ir rusų Įstaigos, bet vieną gra
žią dieną ant kunigo užpuolė 
čeką ir jį areštavo už laikymą 
"buržujiškos” spaudos. Kalėji
me jis sėdėjo 9 mėnesius, kol 
čekistai bandė surasti jam kal
tės Įrodymų. Kamera buvo ne
apšildoma ir būdavo žiemą iki 
3 laipsnių šalčio. Kaltės čekis
tai negalėjo Įrodyti, vienok, vis- 
tiek jį pabaudė 3 mėnesiams ka 
Įėjimo: mat, reikia pateisint, če-

1 ‘

čekų giminystė su lietuviais.
"Kl. žinios", nurodydamos, 

kad Lietuva dabar gražiai su
gyvena su Čekoslovakija, tai y- 
ra, viena iš kultūringiausių sla
viškų tautų, prisimena, kad ir 
praeity lietuvių santykiai su če
kais buvę labai geri. Apie 500 
metų atgal čekų karžygis žirž- 
ka pagelbėjo Vytautui Žalgirio 
kovoje, kurioje neteko akies. 
Apie 1421) metus čekai net siū
lė Vytautui savo karališką ka
rūną. D-ras Basanavičius yra 
apsivedęs su čeke, o keletas ir 
žymesnių Čekijos vadų, jų tar
pe ir prezidentas Masarykas, 
dar pirm karo pasakodavo lietu
viams, kad jie turės kada nors 
savo tautinę valstybę.

Jei lietuviai turėtų čekus pa
šonėje už kaimyną vietoj len
kų, tai nauda būtų didelė.

—o—
Kunigų skaičius Amerikoje

"The Year Book of the Chur
ches,” 1925 motų leidinys, sa
ko, kad Baptistų kunigų Ame
rikoje yra 52,316, Metodistų 
48,520, Presbiterų 14,497, Ka
talikų 22.545. Taigi apie 130,- 
000 vyrukų gyvena iš parapijo
nų duosnumo.

Likimo ratas apsisuko.
Pirm karo baronas Herman 

Augustus Adalbert de Buderus 
ven Carhhausen buvo vienas 
iš aristokratijos, dvarponis, ir 
nieko nedirfxi.

šiandien jis yra paprastas 
"Hermi” Bridgeporte, Conn, 
kur duris uždarinėja ugniage
sių stovykloje, kada inžinai’į- 
važluoja ar išvažiuoja nuo gais
rų. Už tą darbą senukas gauna 
valgj ir guolį.

Naujas Faraono kapas.
Pernai plačiai pasaulio spau

da rašė apie faraono Tuto kapą. 
Tas faraonas, po teisybei, sa
vo laiku niekuo neatsižymėjo. 
Mokslininkai ir žmonės tik dėlto 
jo kapu domėjosi, kad grabas ir 
visi pridėti prie jo daiktai bu
vo čielybėje. Galima buvo pa
matyti kokius rakandus ir daik
tus egyptėnai mokėjo išdirbti 
keli šimtmečiai pirm Kristaus.

Dabar, sako žinios, rasta ka
pas senesnio karaliaus. Jo var
das buvo Sneferu jr jis karalia
vo apie 2900 metus pirm Kris
taus. Jis buvo vienas iš kara
lių taip vadinamos ketvirtos 
karalių dinastijos, arba šeimy
nos, Egypte. Po jo sekė kara
lius Khufu, arba, kaip graikai 
vadino. Cheops, kuris pastatė 
pirmą ir didžiausią Egypte pirą 
midą. Piramida ta ir šiandien 
stovi ir tūkstančiai žingeiduolių 
kasmet važiuoja pamatyti ją ir 
dvi jos drauges.

Mokslininkai, radę naują ka
pą, vienok dar abejoja ar tikrai 
tai bus Sneferu kpaas. Gali bū
tį tai kapas kokio nors augšto 
valdininko, kurie anuo metu my 
lėdavo prie savo vardo pridėti ir 
karaliaus ženklą. Visgi radimas 
kapo kur lavono gulėta netoli 5,- 
000 yra Įdomus dalykas.

Del lenkų su Vatikanu konkordato ir Papos‘jis manęs prieiti prie paties Papos, bet štai kaip 
padovanojimo lenkams Vilniaus jau ir Lietuvos j atsitikę: 
klerikalai pradeda grūmojančiai prabilti į Vati
kaną. Pakol kas tie grūmojimai tebėra tik ant 
peperiaus, kuris greitai suplyšta ir niekas jo Va
tikane neskaito. Bet visgi įdomių minčių pradeda 
pareikšti net tokis Vygandas (šis slapyvardis sa
koma priklausąs nesenai iš šmugelybės išteisin
tam kun. Puridkiui), kuris “Lietuvos" nr. 53 ra
šo straipsnį: “Kas gi daryti?" ir sekamai sam
protauja :

“Pasirašytas Vatikano su Lenkija konkorda
tas sutiko mūsų visuomenėje visuotiną pasmer
kimą jr griežtą protestą. Visų krypčių spauda 
sutinka šios skriaudos Lietuvai įvertinime. Bet 
kas toliau? Ar Viskas baigsis tuo, kad pašūkau
sime, papyksime, pakoliosime Vatikaną, valdžia 
pasiūs protestą, gal nutrauks derybas del konkor
dato ir santykius su Vatikanu... ir daugiau nie
ko? šito būtų permaža. Toksai pasielgimas labai 
panėšėtų į žygį anų rusų studentų, kurie siau
čiant reakcijai susirinko gausingai Petrograde ir, 
išdebatavę ilgas valandas, nutarė: “Predat vsiech 
ministrov prezrieniju” (ištart visiems minis
trams panieką). Taigi ir mes, jeigu pasitenkin
sim tik tuo, (kad Vatikaną "predadim prezrieni
ju" Vilniaus lietuvių katalikų padėties nė kiek 
nepataisysime.”

čia biskį apsistokim ir įsitėmykim, kad šis 
pamokslininkas tik lietuvių katalikų Vilniuje pa- 
dėčia susirūpinęs, o ne Lietuvos Valstybės Įvyku
sia baisia skriauda nei abelnais lietuvių reikalais. 
Bet eikim su juo toliau. Rašo:

“Rusai turi patys apie save posakį, kad — 
“Russkij čeloviek zadnim urnom kriepok” (rus- 
kas mužikas stiprus užpakaliniu protu). Deja, 
tas posakis labai gerai tinka ir lietuviams. Ir pas 
mus "užpakalinis protas” yra daug stipresnis 
už “pirmagaliJiį”.”

Viršuj cituotas p. Vygando išsitarimas jam 
išsprūdo labai teisingai. Jisai visai nejučiomis 
apibūdino visą politinį bejėgumą klerikalų viešpa
tavimo Lietuvoje. “Pirmagalinio" proto pas kleri
kalus niekuomet nebuvo ir dėlto Lietuva pražudė 
Vilnių, baigia žudyti Klaipėdą ir vis j didesnes 
nelaimes įstumia visą valstybę. Dabar jie atsime
na, kad dar liko “užpakalinis” protas, kaip pas 
rusus, ir tuo protu manoma pradėti taisymus to, 
ką pagadino. Ką tas klerikalų darbų apologetas 
nori suprasti žodžiu “užpakalinis" protas? Tur
būt tą patį, ką mano — atsiprašau — ir asilas: 
jis ant savo galvos nepasitiki, todėl duoda pilną

I valią užpakalinėm kojom, kurios yra pagarsėję. 
Matomai ir autorius panašiai supranta, nes jis 
lyg pataria Lietuvos katalikams spirti Vatika
nui į jo riebų užpakalį.

Visu pirmu p. Vygandas bando nuaiškinti 
Lietuvos katalikams, kad Romos Papa (jisai jį 
vis dar tebevadino iš lenkiško -—.“popiežium ') 
ne esąs tokis, kaip kad seniaus Lietuvos kunigė
liai bandydavo žmonėms Įkalbėti — būk tai esąs 
šviesus, šventas asmuo, kuriam Dievas naktį pa
rašo laišką su instrukcijomis, kaip jis turi pa
saulį valdyti, ir tą laišką pakiša miegančiam Pa
pai po pagalve; ryte Papa atsikėlęs randa Dievo 
laišką ir išsiuntinėja nuorašus kardinolams, tie 
arcivysktipams, tie vyskupams, tie kunigams — 
o šie — davatkoms, kurios išnešioja po kaimus, 
atsiimdamos nuo bdbelių už patarnavimą laši
niais, kiaušiniais, milteliais ir tt. Ne. Anot Vy
gando ve kaip esą:

“Mes vaizduojamės, kad Vatikane sėdi ant 
sosto popiežiaus rūbais, su tiara ant galvos (kaip 
tai matome paveiksluose) šv. Tėvas. O ties jo 
galva augštai ore — šv. Dvasia, balandžio pavy- 
dale. Ir taip šv. Dvasios vedamas šv. Tėvas sė
dėdamas soste patsai valdo Bažnyčią ir atsilieka 
reikalus. Iš tikro gi yrra visai kitaip, šv. Tėvas 
yra tankiausia jau senas žmogus. Jo valdomoji 
Bažnyčia apima ne vieną kitą valstybę. Turėda
mas tokį didelį valdymo objektą popiežius patsai 
gali rišti ir tvarkyti vos vyriausius Bažnyčios rei 
kalus ir vos apgraibomis. Viską kitą atlieka augš- 
tesnių ir žemesnių valdininkų štabas. O valdinin
kai ir Vatikane yra valdininkais. Kaip ir kiti val
dininkai jie kartais elgiasi visai ne taip, kaip to 
šv. Dvsaia arba net ir paprastoji sąžinė reika
lauja. Kas moka geriau prie jų prieiti, tas ir gau
na to. ko jam reikia.”

Matote, kaip p. Vygandas vienu plunksnos 
pabraukimu, bėdaj ant galvos nukirtus, nuvai
nikavo Papą iš jo neklaidingumo, iš jo viską ži
nojimo, iš jo šventumo. Išeina, 'kad Papa — tai 
esąs paprastas senas viršininkas didelio biuro, 
valdomo būriais valdininkų biurokratų, kurie už 
jo nugaros už kyšius pardavinėja svetimas kata
likybės teritorijas tam, “kas moka geriau priei
ti.” Jei tokis užreiškimas būtų tilpęs kokiame 
Lietuvos laisvesniame laikraštyje, tai šio redak
torius būtų gavęs atsiskaityti prieš komendantą 
už “kiršinimą katalikiškosios Lietuvos prieš šv. 
Sostą;" bet kai rašoma pačiame oficioze “Lietu
voj,” tai šios redaktoriui pavojaus nėra. Dėlto au 
torius labai drąsiai-eina papasakojime apie anuo
met siustą pas Papą atstovą, kad išgavus leidi
mą visame katalikiškame pasauly rinkti aukas 
nuo karo nukentėjusiems. Tas atstovas buvęs 
“filius oboedientissimus” (paklusniausia sūnus);

"Deja, jis pakliuvo Vatikano valdininkų ran- 
kosna, kurie, žinoma, lenkų Įprašyti ir Įmokinti, 
kvailino j.Į berods keturias savaites, taip kad jis 
nieko nelaimėjęs ir net popiežiaus nepamatęs tu
rėjo apleist, Romą.”

Tik vėliaus buvę pasiusta nebe “paklusniau
sia sūnus", bet energingas vyras, kurio griežta 
kalba užimponavusi Vatikano valdininkus ir šie 
nebedrjsę jo kvailinti, bet prileidę prie Papp§, ir 
buvęs gautas leidimas rinkti aukas. Taip pat bu
vę ir su paskyrimu Vilniaus vyskupo 1918 m.; 
ir tuomet, pakol Lietuvos Tarybos atstovai švel
niai su Vatikano atstovu Pacelli derėjęsis, patol 
lenkai vis kaišioję koją lietuviams ir bandę Į- 
spradsti vyskupą lenką; bet kaip tik buvę griež
tai prabilta “nors ir nemalonia Vatikanui kal
ba,” tuojaus buvęs gauta lietuvis vyskupas, ku- 
riuomi ir palikes kun. Matulevičius. Dėlto štai 
kaip p. Vygandas samprotauja:

“šitie faktai ir kit, privalėjo mus pamokinti, 
kad Vatikane su “oboedientia filialis” (sūnaus 
paklusnumu) netoli nueisi. Vokiečiai tur patarlę, 
kad “Kuklumas yra gražus papuošalas, bet vis tik 
be jo toliau nueisi.” šita patarlė labai tinka Va
tikanui. Jo valdininkai ne visuomet kuklumą Į- 
vertina, o tankiausia jį priima už nenusimanymą 
ir nemokėjimą ginti savo teisių.”

(Toliaus Bus)
o-------------- o-------------- o

NEBEMIRGA žVAIGžDfiS”

Štai mirksi akimis žvaigždutės auksinės. 
Ir mėnulis šypsos padangėj mėlynės. 
Tarytum norėdama prajuokinti žmones, 
Tiems žemės karaliams išreikšti malonės.

Norėjau aš tada klaidoms nesiduoti, 
Ir kilti padangėn, ir ją išbučiuoti.
Norėjau juokauti drauge su mėnučiu. 
Ir suktis pulkuose šių skaisčių žvaigždučių.

Tikėjau pasaulį esantį dėkingą,
Tikėjau, kad meilė žmonių — ištverminga; 
Tada viešpataujant tikėjau teisybę

žmonių vienybės didžiąją galybę.
Bet dabar radau aš pasauli žiauresnį. 
Už žvėris, draskūnus, daug sykių piktesnį. 
Radau aš pasaulį baisų, kraugeringą, 
Kuriame Įvairiausių blogumų nestinga. 

Viens kitą nuolatos, be perstojo pjauja, 
žmonija tarp savęs nuolatos kariauja; 
Ir artimo kraujas, karštasis, išlietas 
Garuoja po pttrtus šios žemelės kietos. w

Nebėra teisybės — senai ji jau mirė, — 
Nes ir prispaustieji, daug vargo prityrę, 
Silpnesnius tik smaugia, pagavę tik spaudžia, 
Ir keršto šaukimai iš visur tik gaudžia.

žmonės taip pikta daryti Įpratę, 
Nes viską, kas dora, yr’ šalin atmetę.
Ir

- -------------------- ----------------------------------------------------
Nors mirksi akimis žvaigždutės auksinės, 
Ir mėnulis šypsos padangėj mėlynės, 
Bet aš vien žmoniją, verkiu atsiminęs, 
Nebemirga žvaigždės... Sunku ant krūtinės.

žmonija matyti — šviesi ir graži, * ,
Tai vien tik svajonės, ką džiaugias maži.

— Bronis Janonis
O-------------- o-------------- o

KUO Aš NUSIKALTAU?...

Kuo aš nusikaltau žiauriam likimui.
Kad taip nesigaili manęs
Ir visą gyvenimą skyrė vargingai
Pravargt, ik’ žiaurios mirties.

Kodėl kiti linksmai visados ponauja
Kodėl kitiems laimė šypsos visur?
O mano tos rankos, svetimiems tarnauja, 
Ir laimės aš savo nerandu niekur.

Kodėl kiti linksmai mokslaines sau lanko,
Ir gali sau vaisius to mokslo ragaut?...
O aš gi atradęs gyvenimą menką,
Turiu čion per amžių kitiems vien tarnaut.

Ko aš nusikaltau žiauriajam likimui?
Ko jis taip nesigaili manęs?
Neduoda lėšų man šviesos pažinimui
Ir liepia vien laukti... mirties.

— Bronis Janonis
-----o-------------- o
ATEIKI!

o

Ateiki pas manes; 
Aš tave paguosiu, ... 
Prie širdies priglaudus' 
Meiliai pabučiuosiu.
Meiliai pabučiavus 
Tave vis minėsiu;
Savajam daržely, 
Kuomet rūtas sėsiu.
Ir augo rūtelės, 
Ir lapais lapojo, 
O meilė jaunųjų 
Smarkiau vis liepsnojo.
Bet lemta jiems buvo
Meilės neprarasti
Todėl, kad mokėjo 
Viens kitą suprasti.

— Imsryg.
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Kristaus Mokslas ir Šių Dienų Kunigai

Rašo Racionalus

II.
Veidmainingi Kunigai ir Jų 

Apkvailinti Pasekėjai

Jau buvo nurodyta (“Vieny
bės” No. 31), kaip kunigai, lai- 
kuj bėgant, iš Kristaus mokslo 
padarė sau tik gerą vertelgystės 
sistemą — vartoja tik tuos Kri
staus sakinius, kurie jiems tin
ka, ir tik taip kaip jiems tinka. 
Ten buvo padaryta tik keletas 
ištraukų iš “Naujo Testamen
to,” ir palyginta, kaip kunigai 
patys “pildo” ten įrašytus prin
cipus. Bet jei imtume visą švent 
raštį ir visą Kristaus evangelijų 
knygą, ir kiekvieną sakinį pa
lygintume su šių laikų kunigų 
to viso pildymu, tai būtų a riba 
tas pats, ar dar bloginus.

Dabar pažiūrėkime, kaip a- 
belnai dalykai stovi tarpe kuni
gų ir jų pasekėjų, taip vadina
mų katalikų. Gal tik kunigai

t Af MAO *
SANYKltg

ProfUaktM vyrame, 
geriaueia aptmnge 

po užaikrfitimo. 
Didelš triūbelš 35«. 
(Tarba (4’») |1.

VIa oro aptlekoee ar 
San-YKit Dept. A. 

93 Beekman Bt. 
Now York 

Prašyk aprašymų

Tel.

FŪ1LM
UtDBGI-

Green point 5762

M.

MAŠINAUSKAS 
— ir — 

SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

nepaiso tikėjimo principų? Gal 
žmonės juos pildo?

Anaip toli ne! Nei kunigai 
nei jų pasekėjai pildo savo re
ligijos dėsnius. Jie jų nesupran
ta, ir jiems yra per sunkus dar. 
bas pagal Kristaus mokslą gy
venti. Pasekmės to yra tokios, 
kad kunigai veidmainiauja, veid 
mainiauja ir jų pasekėjai. Ir ko 
del gi ne? — “Kokia obelis toks 
ir obuolis!”

Kunigų veidmainingas Kris
taus mokslo aiškinimas pasėjef 
žmonėse tikėjimą nepaisymą. 
Dabar žmonės sako: “Jei kuni
gui valia munšainę gerti, tai 
kodėl mums nevalia?” “Jei ku
nigai savo gaspadines myli, tai 
kodėl mums kokią kūmutę pa
mylėti nevalia?”

Kunigai atlieka tikėjimiškas 
pareigas tik iš akių — žmonės 
pikio tikėjimiškas pareigas ir 
tik iš akių. Veidmainingi kuni
gų darbai veda žmones prie 
veidmainystės, ir tikėjimas pa
sidaro viena didelė veidmainy
stė. f

Pagal šventraštį. Dievas įsa
kė žmonėms per Maižj: “Neuž
mušk,” “Mylėk artimą savo 
kaip pats save.” Kristus tą pa
tvirtino. Katalikai kalba, arba 
turėtų kalbėti, tuos sakinius kas 
dieną, kad jų neužmiršti ir ne-

•peržengti. Bet ar taip yra? šiais 
laikais mažai kas ir iš katalikų 
kalba tuos žodžius, ir dar ma
žiau kas supranta tų žodžių tik
rą prasmę.

Dievas pasakė: Neužmušk! 
Tas buvo pasakyta per lūpas 
Maižio ir Kristaus pakartota. 
Bet ar katalikai neužmuša, bei 
neprisideda prie užmušėjysčių? 
Iškįla karas, kunigai laimina ka 
reivius eiti mušti “priešus,” ku
rie tankiai būna arba krikščio
nys, arba dar ir net katalikai. 
Teismas nusprendžia žmogų 
myriop, ir 'katalikiškas kunigas 
palaimina kariamą. Arba dar 
bloginus: būdavo kas nenueis 
šventadieny ant mišių, tai patys 
kunigėliai surengia inkvizicijos 
pikniką — iškepa bei pakaria 
žmogų.

Ką reiškia Dievo įsakymas 
“neužmušk?” Ar Dievas buvo 
kokis piemuo, kad Jo žodis ku
nigams ir katalikams nieko ne- 
reiškai? Jie sako, kad jie ne 
vieni tą darą. Bet juk jie sako, 
kad jų tikėjimas geriausias, tai 
kam jie nepildo geriausiai?

Dievas pasakė: “Neužmušk.” 
Jis nepadarė išėmimo, kad ka
ruose bei nuteistus galima už
mušti; o apie inkviziciją, tai 
Dievas ir sapnuoti nesapnavo. 
Kunigai ją buvo įvedę pasirem
dami (sic!) “nerašytomis tie
somis!”

Ir ne tik karų ir nuteisimų 
mirtin bei inkvizicijos atsitiki
muose užmušama,
“garnys” pas gaspadinę, ir piau 
sto į šmotukus; užsimanė atim
ti brolio pačią (Macochas), ir 
pavartojo kirvį ant savo bro
lio.

Dievo įsakymas “Neužmušk’ 
randasi tik ant poperiaus. Pa
gal dabartinių dienų reikėtų 
perrašyti tą įsakymą šiaip: — 
“Neužmušk, jei tau nereikia už 
mušti.”

Taip pat Dievas pasakė: — 
“Mylėk artimą savo kaipo pats 
save.” Ar jis tau bus geras ar 
blogas, “mylėk artimą savo.”

Ar taip yra daroma?
Paimkime Lietuvoj — pro- 

baščius rėžia “spyčių.” Vot pa
sitaiko, kad klausantiems ima

ir nepatinka jo kalba. Kai kas 
pradeda nerimauti. ProbašČius, 
vietoj “mylėti” — artimus — 
arti esančius žmones pagal Die
vo įsakymo, “pamyli” paleisda
mas kelis šūvius iš revolverio. 
Tai tau ir "artimo meilė!”

Arba dabar, man rodos, “ne- 
Darbininko” redakcija randasi 
cik skersai gatvę nuo “Sanda
ros.” Pažiūrėkite į tą poperga- 
lį po Garmicijados; ant “San
daros” štabo ir abelnai sanda- 
riečių yra supuvę šunys ir katės 
kariama. Taip yra ir su visais 
kunigais, jų pasekėjais; taip y- 
ra su jų laikraščiais ir visomis 
įstaigomis. Tai tau “meilė arti
mo!” Tai tik ironija!

Tikėjimo principai tai tik ge
ras uždangalas jų nedoriems 
darbams. Vardan Dievo ir baž
nyčios yra daroma šlykščiausi 
dalykai. Ir už tą viską kalti 
yra ne žmonės, bet kunigai. Jie i 
žmones suvedžioja; jie žmones* 
išmokina blogų pavyzdžių.

Kai tokie dalykai — karai, 
pasmerkimas mirčiai — atsitik-
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atlėkė

WILKES BARRE, PA.
Įspūdžiai iš kelionės

Kovo 14 d. mums teko su 
bės” direktorium p. K. Strum- 
skiu atvykti į šį seną miestą, 
kurio kaimynystėje (Plymou- 
the, Pa.) yra užgimusi 1886 m. 
ir “Vienybė”, čia “Vienylbės” 
draugai parengė per dvi dieni 
pramogėles.

Atvykę apsilankėm pas žymų 
, lietuvių veikėją, Jurgį Vaišnį, 
kuris laiko dailią lietuviams už- 

Įeigą ant 68 No. Penn Av. čio
nai pasikalbėję nuvykom pas J. 
Balsevičių, rodos 412 E. Market 
St., kur radome jo ir kito gero 

-“Vienybės” darbuotojo, Jono

“V-
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«.Ų tarpe laisvamanių, tai žmo- Norkūno, surengtą dailią vaka-
gus gali pasakyti, nebūtų ste
bėjimosi: Pasaulio žmonės kilo 
iš neaiškios formos ir praeities.1 
Koks gyvenimo galutinis tiks-

rienę. čia atsilankė daug sve
čių ir viešnių, su kuriais teko 
pasisvečiuoti ir pasidalinti įspū-

las? Kas yra absoliutiškai gero ■ ...
ir absoliutiškai blogo? žmogaus re^tos “ pakalbo? Union Hali

Ant rytojaus buvo mums su-

kalbamą lošį. Mūsų miesto pub
lika liko gyvai suinteresuota, 
taip kad pilnutėlė Lietuvių Sve 
tainė prisirinko: vyrų, moterų, 
senų ir jaunų.. Prasidėjo lošis, 
publika pilna žingeidumo, tik ir 
kalba vienas su kitu: “kas lai
mės, kas laimės, svečiai ar na
miškiai? Vienų norai ir simpati
jos krypsta prie namiškių, ant
rų prie svečių; plojimai kaip 
vieniems, taip ir antriems sutei
kiami kuodidžiausi. Lošikai pa
sirodo, — kaip svečiai, taip ir 
namiškiai, lošia gana gabiai, 
taip kad iš anksto numatyti, kas 
bus laimėtojais, visai nebegali
ma, nes kaip vieni, taip ir ant
ri deda visas spėkas laimėji
mui, turėdami tai nuostolių tai 
laimėjimų. Taip energingai belo 
šiant, galų gale pasimato re
zultatai ir lieka laimėtojais sve
čiai Brooklyniečiai, gaudami 29, 
kuomet namiškiai gavo 24.

šitokis Brooklyniečių laimėji
mas mūsų lošėjų neužgavo, bet 
dar priešingai, jie tik džiaugėsi, 
kad svečiai lošė gana gabiai ir 
turi laimėjimus. Bet, mūsų loši
kai sako, kad kitą kartą jie ne
mano pasiduoti, ir jie dės visas 
savo spėkas, kad būtį laimėto
jais; užtad jau jie dabar ir 
miegodami, kaip kojas, taip ir 
rankas manko ir rengiasi prie 
laimėjimo; ir šitos paslapties 
jie broeklyniečiams, žinoma, 

kol neat-

pusėtinai paaugo nariais ir ka
pitalu.

ši kuopa, užstojus 1925 m. 
sutvėrė Lietuvių Teatro Rateli, 
kurio valdybon išrinko: pirm. 
A. Kairį, rašt. B., Beleskienę, 
ižd. A. Gutauską ir korespon
dentu V. T. Navarauską. Ratelis 
auga kaip ant mielių; turi jau 
20 narių. Vasario 15 d. sulošė 
Šv. Stanislovo draugijai komedi
ją “Daktaras iš Prievartos.”’ 
Vaidinimas labai gerai nusisekė.

Parapijonai, girdėtis, šneka, 
kad už durių esantiems nesigir- 
dėję ką aktoriai šnekėjo. Bet 
čia turiu pasakyti, kad ne akto
rių kaltė, tik kun. Cybelio, kuris 
nei sau nei gaspadinei tikieto 
pirkęs, įsilbriovė svetainėn ir 
kėlė triukšmą. Jis visą laiką 
niurzėjo ir dar atsistojęs pra
dėjo teatre rėžti kalbą: “Mieli 
parapijonai, neklausykit, ką lo
šia! Jie lošia ne parapijai, bet 
šv. Stanislovo draugijai, čia lo
šia bolševikai, tai nėra ko klau
sytis.” Tuomi kun. Cybelis visą 
vakarą demoralizavo. Netikęs 
buvo vakaro vedėjas. Jei būtų 
ėmęs kunigėlį už apykaklės ir iš 
buvęs smarkesnis, tai būtų pa
vedęs laukan, kaipo tvarkos ar
dytoją.

Tie patys lošėjai prieš Kalė
das sulošė parapijos naudai ko- 
medijėlę: “Klebonas Kaltas;” 
tuomet kun. Cybelis lošėjus iš
gyrė kaipo geriausius visoje apy 
linkėj ir dar klebonijoje po ci
garą užpundijo; tuomet jie ne
buvo bolševikai.

Mūsų kunigams — duok do- 
larį, tai būsi katalikas; neduo
si dolario, tai būsi bolševikas. 
O jie patys nemato, kad bolševi
kų kel i nei na.

protas ne visuomet, o ypatingai 
ant staigiųjų, negali sugriebti, 
žmones yra palikti ant šios že
mės susirasti sau kelią iš keb
lumų ir nežinystės. Sunkus tai 
darbas. Daug klaidų gyvenime 
pasitaiko, ir tankiai neaišku, ką 
už jas ir kaltinti. Mokslas yra 
tik vienatinis kelrodys į šviesės-
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nę ateitį. Ne visi žmonės yra (|į-JS Nors kiti įtaria angliaka
sius esant neveikliais, bet mes 
gavome įspūdžio, kad jie yra vei 
klūs, išsisklaidę po kalnus-sl?nis taip ilgai nepasaky 
gyvena ir stinga inteligentir dar sistos prieš juos su basketbole

svetainėje, 12 E. Market St. Kai 
bėjome abudu su p. Strumskiu 
susirinkusių būriui žmonių. 
Daug įdomių dalykų palietėm 
prakalbose ir paskui po prakal
bų su vietiniais lietuviais. Ga
vome "Vienybei” skaitytojų ir 
pasižadėj i m ų šėr in i nkais.

žmonės čia meilūs ir n uosi r-

paveikslus;

lygiai gabūs mokslą suprasti, ne 
visus lygiai galima ir kaltinti už 
netobulumus ir klaidas. Laikas, 
mokslas ir darbas veda žmones 
prie tobulumo, Per fas et ne'bUotojų. Lietuvių reikalais jie 

Į gerai apsipažinę, nes visokius 
Bet su tikiančiais ir jų vadais iaįkraj<čiuS skaito daugelis ne 

negali taip būti. Jie sakosi, ka^’įjų vyrai, bet ir moterys. Veik- 
,ikrai| žiną, jog viskas paeina iC8nįejį lietuviai čia yra: J. Vaiš 

nis, J .Norkūnas, J. Balsevi
čius, J. J. Nienius (rašytojas), 
J. Demikis, J. Liaukus, G. A- 
lenskas, ir tt. Korespondencijų 
iš čia į laikraščius mažai rašo, 
nes jie kukliai teisinasi, kad 
"ką čia mes apie save rašy
sim?” Mes aiškinome, kad kiek
viena žinutė iš mūsų kolonijų 
yra brangi, ir jie prižadėjo daž
niau rašyti.

žmonės daugiausiai tautiško 
nusistatymo. Net ir tarpe para- 
pijonų, dauguma yra gerj tau
tiečiai ir nemėgsta atvažiuojan
čiųjų kunigų demagogų, kurie 
vienus prieš kitus kursto. Juos 
laiko lygiai su bolševikais, kurių 
čia taipgi yra saujalė, bet ap
snūdusių. Draugijos daugiau
siai tautiškos; ypač rolę lošia 
SLA. kuopos.

žodžiu, mes labai gerų įspū
džių gavome mūsų senuose Wil- 
kes-Barriuose. J. O. Sirvydas

rankose.
Pertraukose lošių orkestrą 

griežė malonias dainas, kas da
rė vakarą gana linksmu ir ža- 
vėjančiu. Po lošimo buvo šokiai 
kur susirinkus publika pabaigoj 
smagiai pasišoko.

Svečiai brooklyniečiai pilniau
sia patenkinti baltimoriečių 
draugiškumu ir svetingumu. Se
kmadienio vakare visi išvyko 
su kuopuikiausiu ūpu į savo na
mus Brooklynan, prižadėdami 
suruošti Brooklyne basketball 
vakarą ir pakviesti mūsų jauk- 

prie lošimo,
Kaz. Liutkus,

Liet. Am. Atl. Kliubo Kor.

malevojame visokios rūšies 
atnaujiname senos. Darbf atliekame ui

Fotografuojama 
darome dideliai 
i* kalną. Ant pareikalavimų einame | namus, kaip tai del: 
grabų ir bankletų. Todėl jei mylite turėti gereinde rfiiie* 
veikalų, reikale kreipkite* pa* mus lino adresą: —

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

k
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LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
ko* pamoko* išardyti ir sudėti visokiu* 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilna* kursas Šofcrio-mcknniko 
lietuvių ir angly kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką mėty prityrę*
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 

garantuojame lai*nj ir diplomą — pa 
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mfl- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

MOKYKLA

-JI
■ų mokyklų. Mokykla atdaru
n no 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Kieno* dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvė*) Now York City

OSVALDAS KIBURIS
- UŽEIGA

yra geriaaala Eaat N«w York*, kartoje kiekviena* ra* akanln* valgi n* 
oikaodila* ir irangišką nžėjimą. Prašome nepamiršti atallaakytl pa* —

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliją)
Hiininžintn kuiną 3 kl(”m* sugrą/ti 

niy laivakorčių

J KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQVITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211 

Pridėjo* Taksą

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

f Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sored a. Keleiviai nepilicėim į 
leidžiami be kvoto* varžymų. Visi 3 
kieno* keleiviai turi kambariu*. Ne
prilygstama* žvarumns. Puikus mai
šia*. Kreipkite* 
priti vietos agen
tų ar į

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York8M GLBNMORB AVENUE.

(Ea*t New York)
BROOKLYN. N. T

Tel. Cypr*** 39H0

ĮSISENĖJUSIOS vyrų- 
moterų LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

kaip

kelias 

LIE
PARANKIAUSIAS

tuo Dievo, ir yra Jo valioj. 1 
Jie sakosi, kad Dievas nustatė 
pagal savo noro žmonių gyve
nimo kodeksą. Jej jie pagal to 
kodekso negyvena, nesielgia, tai 
jie yra veidmainiai, ir jie už tai 
negali ant mumis pykti.

(Bus daugiau)

REIKIA PASAKYTI 
TEISYBĖ

Medicina, per amžius, buvo 
slaptas dalykas. Jos mokslas bu
vo užslėptas už tylos skrais-

• tės. Bet tūlą laiką atgal Dr. 
Hugh Cabot, vedėjas Universi
teto Michigan Gydytojų Moky-

• klos, išsireiškė: “Medicina lai
kė paslėpus savo šviesą perdaug

i Mums reikia teisybės. Turime 
mediciną parduoti visuomenei. 
Mes turime pasakoti teisybę 
taip, kad visuomenė suprastų ” 
Joseph Triner Company per 35 
metus pasakojo teisybę visuome 
nei. Trinerio Kartus Vynas, gir 
si viduriams gyduolė, visados 
turi pasitikėjimo gydant menką 
apetitą, užkietėjimą, nemigą, iš- 

J pūtimą, ar abelną nusilpnėjimą. 
Trinerio Linimentas tinka del 
raumatizmo, ar neuralgijos. O 
Trinerio Kosulio Nuramintojas 

< pilnai atsako persišaldymams.
Tų vaistų formulas ne sekre
tas. Tik jų gerumas ir gabu
mas išdirbti teisingai joms su
darė garbę. Jei negalite jų gau- 
tj apylinkėje, rašykite į Joseph 
Triner Company, Chicago, 111.

tą

AKRON, OHIO
Cybelis tautininkus išva

dino bolševikais
šiame miestely gyvena pusė

tinai lietuvių. Yra kelios lie
tuvių draugijos, tų tarpe SLA. 
198 kuopa, kur, nuo 1922 m.

Kun.

Ten buvęs.

Ui PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skauamftt.
Trinkite greitai taip, kad ii* 
stebėtinai linimentas persisunktų 
per od< i pat t* vieta, ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expe!leris palengvina kraujo 
sukepim* ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

SSc k- 70c vaistinėse. Tėmykite. kad buttg 
Inkaro vaisbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. • 
Berry A South Sth Sts. i

Brooklyn, N. Y.

WWW w ĄAJMt

Greitas Pasekmes
visose rūšyse nervų ligų, kraujo netvarkos, žaizdų, abelno 
silpnumo, vidurių, inkstų, šlapumo netvarkos. Raumatizmo 
ir jraujavimo.

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

X-Spindulių ir Wassermano kraujo ištyrimas, komiška 
analyze. Tikras atspėjimas ir moderniškas gydymas.

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

110 E. 16th St., New York City.
Tarpe 4th Avenue ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki S vakaro. Nedalioms: 9 iki 4 po pietų
a*'**j*y<ar»»

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

I Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3 ė iii klcsa $107; 2 ra $132.50
Į Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit $44.50 apsimokant 

abi pusi
Visada atsiminkit, kad B. A. L. nu- 
(vežš jumis didžiuoju laivu tiesiog į 
Baltijos Jūrių Portą (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be kliūčių, vargo ir lau 
kimo toliau gražiu laivu keliausit ir 

usparį Klalpšdon atvyksit.
Kreipkitės:

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

i

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRŲ! 
ŠĖRAS 

10 DOL.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

BALTIMORE. MD.
Pirmas Lietuvių Basketball 

Vakaras
Pas mus jau yra buvę įvairių 

įvairiausių vakarų ir vakarėlių, 
bet tokio ypatingo vakaro, kokis 
įvyko 21 d. kovo, dar nėra buvę 
tarp lietuvių, nė vienoje kolo
nijoje. Ir ve, mes baltimoriečiai 
turim garbės pasakyt plačiam 
lietuviškam pasauliui, kad mūsų 
triūsu šitas pirmas basketball 
vakarėlis paruoštas, davė kuo 
gražiausių davinių. Mūsų Lietu
vių Amerikos Atletų Kliubas. ir 
jo užlaikomi basketball jauk
tai (teams) kaip tik pirmuti
niai suvaidino šį taip plačiai 
praktikuojamą sporto žaislą. Tie 
sa, kaip pas mus, taip ir kito
se kolonijose lošia jau gana se
nai basketball lošius, su svetim
taučių jauktais; bet iki šiol nie
kad nebuvo lošiama lietuvių su 
lietuviais, — ir dar iš kito to
limesnio miesto, šitas tai įvykis 
ir sudaro tą didelį įspūdį apie 
kurį tenka pakalbėt.

Lietuvių Amerikos Atletų 
Kliubas, susitarė su Jaunų Vy
rų Lietuvių Draugija, iš Brook- 
.lyn, N. Y. sulošti pas mus virš

77885

77908

PUIKUS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N. Y
Kampas Berry Street

Naujausi
Victor
Rekordai Vlctrola No. 165— $150 

mahogany, aržuolo 
arba walnut.

Sic 10 colių didumo Rekordai po 75c. už vieną 
žuvininkų Valcas 
Šalies Grožybė — Mazurka_
Viennos Piliečiai — Valcas
Graži Juzė — Polka____ Henry Schukert-Henry Schepp

__ Dominio Bartol

«'» •***TW v««-

\Victrola
Victor Talking Machine Company. Camdsn. NJ.

3
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Todėl palikta kitam sykiui. Pu
blikos buvo — 0001.

Katiliuko Ąsa

wU •

—

Newarkas. — Kaip visai’, taip 
ir pas mus neapsiėjo be tautiš
kų skerdynių. Nesenai mes, nu
sinešėm ibiskį raudonumo į 
Varpo Chorą ir pasiūlėm .šito
kį punktą: Kokias dainas tu
rėtum dainuoti — komunistiš
kas, tautiškas ar katalikiškas? 
Ant nelaimės tuoj atsirado kon- 
trevoliucionierių, kurie suagita-

nes niekur tiek nerasi vo chorą nubalsuoti, kad dai
nuotų tik tokias dainas, kurios 
muzikaliuos ir gražiai skam
ba!!! Apie tokią tautininkų su
rengtą skerdynę tuoj ra port a- 
vom skiepai) ir į Maskvą.

Rrrraudonas.

kau buvusio Kaune Generolo Ve 
reckio kriukį (kurį jam išva
žiuojant rekvizavo kaunietis 
Lapinskas), pristatyti kuogrei- 
čiausia į šventakuprių Partijos 
steredžių, o iš p. Lapinsko 
kolektuoti priderančią nuomą 
vartojimą kriukio.

šventakuprių Partijos
A m basado r i us A m er i k o j

TRAGEDIJA

iš- 
už

BEVEIK KAIP Iš 
“PROVENSO”

Rusijos išėjai,
Skurdo šalį palikai
Kad nuo vargo tik pabėgt 
Nuo nelaimių pasislėpt.

Palikai senus tėvus 
Ir surūkusius namus, 
Kur jaunystėj gyvenai, 
Caro vardą garbinai.

IŠ
Garsinkites “Vienybėje”

f

For
CONSTIPATION

NAUJAUSI VfiJOGRAMAI 'rybon parėjo skubotas reikala- 
----------  Ivimas iš Kauno — pristatyti 

(Mūsų Virvegramo Avant Orą) tenai gerą transportą atsakan- 
---------- -jčiai sugedusių kiaušinių. Del 

Kaunas. — Yra rimtų suma- kiaušinių, sakoma, tai bėdos ne- 
nymų kanonizuoti civile mirčia bus —
pasimirus) kunigėlį Sakarickį.1 puikiai sugedusių kiaušinių, 
Jeigu Seimo didžiuma tatai už-'kaip Rrooklyne. Bet nedasipro- 
girs (o ji tikrai užgirs!), tautėjama kam po plynių jiems 
greitai apie tai bus susinešta 
su Roma ir Lietuvi gaus dar 
vieną šventąjį.

—o—
Geneva. — Tautų Sąsmauko

je kilo labai įdomių debatų te
moje: “Kode! Lietuva pravar-

! Kaune tiek daug to gero štofo 
reikia?

MUSU PŪDYMAI
Chicago. — Dramos Tėvas 

Vaičkus pradėjo juokus krėsti 
iš komunistų. Jisai paskelbė . . .

džiuoja Genevą. vadindama ją jiems, kad tokią ir tokią dieną'Dr. Bimbalas raportavo, kad pa 
Žydelis Oškenosis, būsiąs loštas teatras. Štai tą die1 staruoju laiku daugelis ligonių 

atėjo net septyni komunis-*jau pagįję ir nematomis iš ligo
ninės išbėgioję. Kiti sakoma net 
pasivogę ligoninės ratus, ir, su
sėdę — išrateliavę sau sveiki! 
Kad apsisaugojus ateity nuo pa
našių biznio gadinimų, nutar
ta priimti į Aptamsinimo Ligos 
ligoninę tik tikrus ligonis, o ne 
kokius svyruoklius (kartais nuo 
drėgno oro pavargusius).

Bezmėnas.

Sk lepus. — šią seredą atsi
buvo Aptamsinimo Ligos ligo
ninėje pacientų peržiūrėjimas.

Ranka Ranką 
. . Mazgoja

Me« lietuviai cigarą išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” ramiam 
laikraštį-literatūrą ir Lietuvių 
Tau^ 1 Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kaa-žin kieno cigarui 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos prieina 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remiit leitnvii- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių , 
Jono ir Petro Naujokų lidirbtos 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labui geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonės rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytą

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tčrayk vardą ir paveikslą ant 
bakso. Per paštą išiiunčiam Ci
garus visur po Ameriką į ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams.

Tėmyk! mes perkraustėme aa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. Nau
jas adresas:

F Use BEECHAM’S BILLS | 

for the relief of Con- 
stipntion, Biliousness, 

Sick Tlendnehe »«n«] for 
moving the 

Helps clear

Per jūres tu keliavai, 
Kol laisvės paragavai; 
Laisvės šalį suradai 
Savo skurdą pamiršai.

Bowels.

tho skinAtidanga I. (Vaikų augintu- 
vėje. Dešimts vaikų suspito ap
link apsilankiusią Labdarybės 
Poniutę, kuri rengiasi jiems pa
sakyti dailią pasakaitę. Vaiku
čių amžius siekia nuo trijų iki 
šešių metų).

Labdarybės Poniutė. — Da
bar, vaikučiai, nurimkit ir būkit 
geri: aš pasakysiu dailią pasa
kaitę.

(Vaikai nutįla ir laukdami 
klausosi).

Labdarybės Poniutė. — Ka
daičiai buvo graži raganaitė, ką 
atnešdavo vaikučiams dovanų 
ir...

Keturi Vaikai (amžiaus nuo 
trijų jki penkių). — O pišš!

šeši Vaikai. — Išk u rgipovel
nių tu išsimislinai...

(Uždanga nusileidžia)
Pamokinimas. — Pasakos a- 

pie raganai tęs šioje gadynėje 
galima pasakoti tik merginoms 
virš septyniolikos metų. Niekas 
kitas dabar jų nesiklauso 
tiki joms.

Ten negrįžši niekada
Skiepe vietos tau gana
Laisvės globoj, Laisvės globoj
Laisvės globoj!

K. B. Kas.

Contains
Buy from your druggist 
25c and

no Calomel

50c the box

BEECHAMS 
PILLS

Juokis, kail ir nenorj

ODINĖS LIGOS

SEVERA’S

ESKO

nė
Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

$

yra tankiai nepakianČiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

Kadangi rengiasi daug šven
takuprių iš Amerikos važiuoti i 
Lietuvą ant stogų, šiuomi jsa-

Brooklynas. (Amerikoj). — 
šventakuprių Augščiausion Ta-

Dvejojanti raidė
Dėde, kągi reiškia

Už r ašy kit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Visi šaukia 
Ligonis. — šauk gydytoją. 
Gydytojas — šauk kunigą. 
Kunigas. — šauk graborių.

K. I

Juokdarys tas mūsų “tėvas!
Ir aš.

NAUJOKŲ CIGAR DlRBTUVfi 
267 DIVISION AVE. 

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

Naujokų Cigarai labai geri, 
verta paromt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosum laike ir vakarais.

PRANEŠIMAS 
šventakuprių Partijos Store- 

džiaus Viršininkui Kaune

“America

«. mi^i

. Roosevelt

“Ženeva ?“ 
kaitpo ga)>us lenkų lingvistas, iš- ną 
aiškino, kad lietuviai, girdi, la- tai, pasižiūrėti, kaip "buržuazi- 
bat norj ženytis su prošepamko- Į ja" šėlysis. Nabagai sėdėjo, se
mis. Kadangi Genevoje piršlys dėjo ir nieko nesulaukę, labai 
Hidmaulis, pirmutinį sykį taip rusiškai užsikeikę, apleido tuš- 
nesekmingai norėjo lietuvius su J čia svetainę, 
prošepaakomis suženyti, — ir 
tos piršlės begėdiškai nenusi
sekė. — todėl lietuviai laikraš
tininkai negalį a tegailėti to at
sitikimo, ir to liūdno įvykio at
minimui nors Šį miestą vis va
diną “Ženeva.”

Tuo paaiškinimu visį didžiū
nai labai pasitenkino ir inciden
tas išsisėmė (iki vėl pritekės).

Philadelphia. — čia atsilankė 
k o m 11 n i s t ų- b i b I is t ų k a 1 be t o j a s 
Krasauskui is (tas pats ką Eli- 
zabethe, N. J. girdėtis su mote
rims niekad nesusitaiko). Jisai 
sukritikavo religiją į čiunkus. 
Buvo norėjęs įrodyti, kad dan
guje Dievo tikrai nesą (jis esąs 
tik Maskvoje), bet apsižiūrėjo, 
kad neturi su savim Biblijos.

“VIENYBĖS” EKSKURSIJA
GEGUZIO-MAY 30 D
Vienybės“ Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai 

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

prityręs keleivių
O. SIRVYDAS
ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

ažiuos Laivu

raidė 
“p” su tašku prieš žmogaus pa
vardę? ?

Dėdė. — Buržujams tai “pi
lietis”, o proletarams tai — 
"ponas.“ K. L.

Liūdymo reik viskam
— Ponas Viršininke, meldžiu 

man duoti leidimą laikyti levol- 
verj. <

— Kokiuo tikslu?
— Noriu nusižudyti.

K. L.

Antiseptiikas mostis.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPtDS, IOWA

SU PALYDOVAIS U. S. LINES EKSKURSIJA 
B1RZELIO-JUNE 20 D 

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

Iš New Yorko Klaipedon ir Atgal
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“

Visi, norinti pasinaudoti šia nepapiaMa proga atlankyti 
Lietuvą, privalo pasirūpinti pasportus ir kitus dokumentus.

Kurie nėra piliečiai Amerikos, turi dabar jau per “Vienybę” 
paduoti Amerikos Valdžiai prašymą sugrįžimui ir pasportams.

Lietuvoje galės būti 12-ką mėnesių ir gales sugrįžti be jo
kio sulaikymo.

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

Kiti agentai, norinti, kad jų keleiviai gerai ir tvarkiai nu
važiavę į Lietuvą girtų juos, lai susineša su “Vienybės” Agen
tūra apie savo keleivius, kuriuos gali siusti šiomis ekskursijorhis.

Visai Informacijai, pilnas ir galutinas, suteikia

„VIENYBES“ AGENTŪRA
193 GRAND STREET BROOKLYN, N

JOHN W. LUTH
Vedėjas lietuvių skyriaus prie United States Lines, 
p. John W. Luth yra gerai žinomas kaipo prityręs jū
rių keliauninkas; jis vartoja keletą kalbų ir yra gerai 
apsipažinęs su kelionės sąlygomis Europoje 

Jis Važiuos Laivu

4
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NELYGAUS AMŽIAUS VEDY
BOS NETINKA

Rašo Blinda

Kaip jau matėme, geriausia 
laikas vestis iki to amžiaus, kuo 
met vyras turi iki 35 metų, o 
moteris iki 30 metų. Tai dėlto, 
kad iki to amžiaus abiejų pro
tas yra pačiame stiprume ir tė
viški instinktai pačiame jau
trume. Pora vedusi tarpe 20 ir 
35 metų kai susilaukia kūdikių, 
ji žiūrį į juos kaipo palaimą ir 
malonumą.

Nuo 35 metų amžiaus poroje 
berods dar esti tėviškų instink
tų. bet jau pradeda rastis norai 
būti vienas kitam draugu, glo
bėju, ir namus įsigyti, todėl ma
žiau meilės prie vaikų bepalie
ka. Be to, šitame amžiuje ir kū
niškas stiprumas poroje jau silp 
nesnis, todėl vaikai gimsta silp
nesni. Prie to suaugusio žmo
gaus protas rambėja ir spiria
si, kad neatiduoti naujai užsi- 
vaisančiai esybei visu savo ge
rų ypatybių. Ant galo, suaugu
sio žmogaus mintis visuomet 
labai užimta, todėl ji mažiau 
btpaiso naują esybę ištobulin
ti : nes žmogus eidamas senyn 
pats susirūpina su savo kova už 
būvį.

Amžiaus nelygumas vedybo
se visuomet neprielankus vaisy- 
mui ir gimdymui tikslių kūdi
kių. Kiek toli galį būti skirtu
mas tarpe amžiaus vyro ir mote 
ries? Sakoma, kad septyni me
tai yra leistini moteriai būti 
jaunesne už vyrą. Atsižvelgus 
į tai, k;td moteris greičiau pri
bręsta ir greičiau pasęsta, ga
lima dar pora metų uždėti: tai 
yra, jei mergina 20 metų te
ka už 29 metų vyro, tai vedybos 
yra normalės.

Vienok apskritai sakant, juo 
moteris už vyrą jaunesnė, tuo 
pora darosi nenormalesnė. Mo
teris 30 metų ištekėdama už vy
ro 60 metų, jau išeina iš nor
mos. Taip lygiai vyrai vesdami 
moteris už save daug senesnes, 
sudaro nenormalę porą. Reikia 
žinoti, kad čionai ir lytis šaukia 
sau donės. Vyras ilgiau turi tro
škimo, moteris trumpiau, nes 
jos žydėjimas trumpesnis.

Yra tūkstančiai pavyzzdžių, 
kur į poras suėję jauni, gyven
dami greta viens kito ramybėje 
ir sątaikoje, suauga iki senyvo 
amžiaus, ir lieka taip panašūs Į 
vienas kitą savo pobūdžiais ir 
veidu, kad nežinantiems gali 
atrodyti brolis su seseria. Tas 
yra dėlto, kad jie vedėsi atsa
kančio amžiaus ir labai norma
liai. Tokių atsitikimų niekuo
met nebūna su nelygaus am
žiaus poromis.

AUKŲ KVITĄ Iš VILNIAUS 
į Laikinasis Viln. Liet. Kom.,

Vilnius 1925, 15-11. Nr. 3 
Gerto. Liet. Mot. GI. D-jai
Brooklyn, N. Y.
šiuomi pranešame, kad esame 

gavę čekį vertės $15.50 (drauge 
su $19.50 Amsterdamiečių) ga
vome ir bus sunaudoti našlai
čių šelpirho reikalams, — atiduo 
ti gimnazijai priešpiečius ba
daujantiems našlaičiams moks
leiviams.

Tariame širdingą padėkos žo
dį.
Laik. Viln. Liet. Kom.:

Pirmin. — D-ras D. Alseika 
Iždin. — V. Zajančkauskas 
Sekret. — S. Matiošaitis.

šią kvitą paskelbdami visuo
menės žiniai, primename, kad 

. mes ir toliaus patarpininkausi
me geros širdies lietuviams, ku- 

' rie siūs per mus aukas Lietu

vos našlaičiams Kaunan ir Vil
niun.

Su tikra pagarba,
Liet. Mot. GI. Dr-ja,

K. širvydienė, Pirm.

GASPADINĖMS PATARIMAI

Rašo Patyrus Gaspadinė

Nekurtos gaspadinės sako, 
kad be mėsos neturi ko pataisy
ti vakarienės. Jos sako, kai pri
eina pėtnyčia, tai jau" suk gal
va del vakarienės, e

Man atrodo, kad yra valgiui, 
kurie atstoja mėsą, skanūs ir 
maistingi. Bandykit iš silkių pa
daryti valgį.

Nupirk silkių, kiek šeimyna 
suvalgys, pamirkyk kokią va
landą, numazgok, nulupk, iš
imk kaulelius, ašakas, ir pake
pink aliejuj su svogūnais. Kai
bus jau minkšti svogūnai ir sil
kė, tada įdėk rūgščios gretienės 
tiek, kiek turi valgytojų; Pa
virk kokias 2 minutas ir duok 
valgyt su bulvėm. Skanus ir 
maistingas valgis. 

Z
Iš Mano Kelionės Po Illinois Valstiją

Rašo A. E-. Stankus

Kaip Kulių Žemaitis Klaipėdos
Karčiamoje Ūžė

(Feljetonas).
Rašo Jozis Burba

Atvažiavęs su tas linaas i abrūsu stovintom ponatiou at-

Iš Lietuvos

NAUJI TEATRALIŠKI VEIKALAI

L Amerika Pirty. 3 veiksmų komedija, lošia 7 vytai ir 2 
moterys, labai juokinga------------------------------------25c

2. Ant Bedugnės Krašto. 3 veiksmų drama. Vaidina 6 vy
rai ir 2 moterys-------------------------------------------- 25c

3. Byla del Linų Markos. Dviejų veiksmų, šonus laužan
ti komedija iš Lietuvos gyvenimo, vaidina 6 vyrai — 25c

1. Komedijos. Septynios Komedijos Mėgėjų Teatrui, čia 
yra rinkinis įvairių lengvų komedijų, kur nereikia nei, 
didelių scenerijų nei daug lošėjų, o publikai jos visos
patiks.------------ ----------------------------------------------------75c

5. Karolio Teta. 3 veiksmų komedija, versta iš lenkų kal
bos, vaidina 6 vyrai, 5 moterys------------------------ 40c

G. Komedijos. Keturios Čiurlionienės komedijos: Pinigėliai 
Karalaitė Tikroji Teisybė, Gegužis ir Kuprotas Oželis 60c

7. Lapkus. Klasiška 3 veiksmų komedija, vaidina 3 mote
rys ir du vyrai-----------------------------------------------30c

8. Teodolinda. Popuiiariška Kauno Valstybės Teatro kome-
djia, vieno veiksmo, vaidina 3 vyrai ir 3 moterys------ 20c

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

10. Vergijos Griuvėsiuose. Nauja keturių veiksmų drama
iš Lietuvos atsistatymo. Vaidina 11 vyrų ir 5 moterys. 
Didelis veikalas------------------------------------------------ 50c

H. šykštuolis. Garsaus franco Molierc’o 5 veiksmų kome
dija, atvaizdinanti šykštuolį žmogų. Vaidina 11 vyrų ir 
trys moterys--------------------------------------------------- 60c

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

Susitarėme su pil, Ausukai- 
čiu sekantį vakarą susitikti. 
Ant rytojaus vakare nuėjau ant 
sutarto laiko, ir kaip tik įžen
gčiau per slenkstį, pamačiau 
pas pil. M. Ausukaitį permai
ną veido ir supratau, kad išgir
siu kokį nemalonumą. Taip ir 
buvo. Pasirodo, kad bolševikai 
savo grūmojimais Ausukaitį pri 
vertė atsisakyti prižadėtos man 
pagalbos. Ausukaitis sako: “Tu 
išvažiuosi, o man čia reikės gy
venti,’’ ir, girdi, jie mane vis 
ės. Apart kit-ko supratau, kad 
jo šeimininkas Ukonis daugiau
sia jį baudė. Mat tamsumas vis 
iš žmonių neišsi'blaško. Seniau 
laisvam žmogui buvo sunku gy
venti ir įnamija gauti per ka
talikišką fanatizmą, dabar tas 
pats per bolševikišką fanatizmą, 
žinoma, aš nors jų name, bet 
balsiai pabrėžiau teisybės žo
džiais, kad toks apsireiškimas 
yra ženklu, jog jei dabar būtų 
jų pusėj toki gale, kokia jie 
geidžia, tai pil. Ausukaitis būtų 
kalėjime, o aš kabočia kur po 
šaka. Tik tada supratau, kad 
Jkonis, aiškindamas apie mane 
SLA. kuopos susirinkime, davė 
ženklą “draugučiams,” kad 
kenktų man. Tame dar buvo vie 
nas bjaurus dalykas, kurį su
pratau atvykęs tik į Benldą.

Išėjus iš Ukonio, kreipiausi 
pas pil. Kaulių ir jisai man pri- 
gelbėjo darbuotis. Taip su pa
sekmėmis užbaigiau savo darbą 
Auburne.

Iš Auburn, 111., vykau į Vir
den, Taylorville ir Pana, III. Vi
sur turėjau geras pasekmes. At 
vykus į Nokomis pasekmes tu
rėjau labai geras. Lietuviai šia
me miestely labai prielankūs, 
mandagūs. Vieną dieną užrašiau 
15 skaitytojų, ir išvažiavau. 
Darbą prigelbėjo pil. J. Tomin- 
skas, vietinis veikėjas, už ką 
jam tariu viešai širdingą ačiū.

Važiuodamas šypsojausi iš to 
kios kvailos informacijos, kurią 
gavau iš Nokomis, kurioje ma- 

1 ne įbaidė, kad Nokomis lietuviai 
' esą “darbininkai“ žvėriškosios 
j apšvietus; bet pasirodė, kad No
komis lietuviai turi visai žmonis 
ką ir demokratišką apšvietą.

Iš Nokomis vykau j Benld, 
Ill., kur susekiau visą bo.šėriku 
suokalbį, kurio nesupratau bū
damas Auburne.

Mat dalykas tame, kad niek
šas Gvazdauckas, kriaučius iš 
Spring Valley (apie kurį ra
šiau, kad buvo pasikėsinęs su 
didelėm žirklėm ant mano gy
vasties) nepaliauja savo to žvė
riško įnirtimo ir ieško savo rū
šies draugužių, kad pavaduotų 
jį prie bjauraus darbo, jis ra
šinėja laiškus, prašydamas, kad 
draugužiai atliktų tą bjaurų 
darbą, kurio jisai, būdamas men

Tai. »3to Greenpolnt —t'H:— Telephone 7887 Main

graboriuS
Juozas Garšva

Wann firma gerai atlieka sekančias darbus: ilbalsamwoja ir laid* j a mirusias ant visokią 
kspialą. Pagrėbus pamoHa nae paprasčlaaslų iki prakllnlaaUtj. Parsamdo karietai lai- 
dotnvėms, veseUJoma, taliltjrftoms ir kitiems p art važiu S J imams. «.

kos sveikatos, nepajėgė atlikti. 
Jisai parašė laišką, matytis, į 
Auburne, tik nesusekta kam. 
Bet aš vėliau dasiprotėjau iš 
Ausukaižio žodžių, kad, girdi, 
yra pavojus mudviem darbuo
tis, nes žmonės mudviejų neįsi
leis daugiau Į stubą.

Kada atvykau į Benldą, žia 
apsistojau pas vietinį veikėją ir 
SLA organizatorių, pil. Makste- 
tis. Piliežiai Maksteliai sutei
kė man gyvenimo vietą ir pri
gelbėjo darbuotis. Taipgi turėjo 
daug nesmagumų iš priežasties 
mano apsistojimo pas juos. Mat 
žia paaiškėjo, kad niekšas Gva- 
zdauskas parašęs savo draugu
žiams laiškus, kad kai aš atvyk
siu į Benldą, kad mane išvytų 
iš miesto, nes aš esąs “Prohi- 
bicijos šnipas" ir važinėjąs su 
“Vienybės” reikalais, kad tu- 
rėčia progą įeiti į stubą ir nu- 
tėmyti, ar žmonės turi munšai- 
nės. Laiškuose melagis Gvazdau 
skas tvirtina, kad per mano 
priežastį Spring Valley suareš
tavę 7 šeimynas. Laiškus rašė 
savo rūšies draugužiui Vincui 
Baltdušiui ir Antanui Rimkui 
Benlde, III. jo draugužiai, rem
damiesi paleista per melagį 
Gvazdauską bolševikiška propo- 
ganda, labai subruzdo prie dar
bo, kad užkenkti mano vizitui 
šiame mieste ir kasyklose puolė 
pil. Makstelį. Bet šis žmogus, tu 
vedamas sveiką protą, netik kad 
jiems nepatikėjo, bet dar suba
rė už jųjų žioplumą ir pasakė 
jiems, kad “Vienybė,” kaipo 
garbinga firma tokiu tikslu žmo 
gaus nesiūs, žmopės visaip kal
bėjo: vieni dūko, kiti baimę 
kentė; protingi juokėsi ir Vai
šino mane, nežiūrėdami ant me
lagių propogandos. V. Baltrusis, 
vietinis biznierius, turi gara- 
džių dalininkuos su rimtu pi
liečiu V. Bagdauskiu. IŠ pradžių 
pil. Bagdauskis buvo patikėjęs 
tom niekšystėm ir telefonavo 
savo šeimynai bei giminėms, 
kad manęs neįsileistų į butą ar
ba paimtų šluotą. Aš žinias vi
sas gaudavau per geros valios 
piliečius ir pavojun nelindau, 
bet darbą dirbau be perstojimo. 
Galų gale padariau vizitą pas 
pil. Bagdauską ir, pasipažinus, 
Bagdauskas pilnai mane supra
to ir paliovė tikėt niekšams; 
dar ir su apgailestavimu, kad 
jisai tapo įtrauktas tan nesu
sipratimai, pasiaiškindamas, 
kad laišką gavęs jo partneris, 
kuris yra geru draugu Gvaz- 
dausko, kaipo abu yra “darbi
ninkų kruvino rojaus“ garbin
tojai. V. Baltruišio tą dieną na
mie nebuvo.

(Užbaiga bus)

Nuolatos, norą Ir lėtai 
“ Vienybė ” progresuoja 
Vientaučius Informuoja.

: Tikra Lietuviška duona 
kurią kepa 

„Garsas” Keptuvė 
(Seniausia įtaiga)

Klaipėdą turėjau ri'ktinga pašai- 
' te, 'kol tai poną iš kine išsi
krapštė. Sakau, kap tikt pons, 
tep tujau antrep er dirb. Keik- 
yeiną vakarą trynioses, trynio- 
ses visaas pašalees, vo nees gul
te, 'kap žmogou kad prider. Ry
ty metą, tata, kirmės sau lovo 
lyg pat peitų. Vo tu žmogus ga
lį ir nūšalte del ano. Kap šita 
er moni cielą pusę deinos pra
laikė pri špykėre. Ne arklių kap 
paliikte, ne ipasisildyte, — gali 
er galą gaute.

Bet ont gala maldos atdarė 
špyikėri — er aš, linus iškro
vęs, galėjau ete sau, kur noriu. 
Bet kur če kitur sušalęs, su 
tarškontees dontims esi, kap na 
i karčemą. Jau bovau balipos 
tokioms trepelėms į viršų, bet 
toks posponis su cėka kakto už
stoję mon keli er sušoka: “Alt! 
Nur f ir. eršapten!”

— Ek sau tu kad nori pri 
čerta, vo monei er če geraa. Pa
sitrauk! — sušokau. Er kumštis 
sugniaužęs jau bovau ant pat 
trepių viršaus užsilipęs. Bet tas 
pusponis pagrobė moni užpetiu, 
apšoka er su koje spirdams že- 
mingalvou moni nu trepių nu- 
taralbanije...

Pakalnie atsidūręs pradėjau 
sonprotaute: JJe! saka, kad vi
sos sviets i geroje pose mai
nos, vo tei vokyte vis ont vel
tas stov: kekei bova parkupaci- 
je, tokeį er dabar tabesontis... 
Kap dar sykį šaltis parvesą kū
ną nupurtina, tep mažne dvi- 
links i apatio esont karčemale 
inėriau. če vėl kažkoks vokyte- 
lis par šiaudą iš stikline poude- 
le paplavas basiurbos.

— Ne, korio besą terliojis!
— nusijoukiau. Er leipiaų su

nešte butęjka brongvyna er du 
stiklaliu. Pagaila mon to papla
vas gerontioje vokytele. Mize- 
rije! Matyt .natur iš ko skanes
ne dakta nusipirkte. Daviau er 
anam keletą bornų išmesto, vo 
mon patem tep karšta pasidarė, 
kad er ausys pradėjo raitytis. 
Kap pradėję kažkokį mozika 
paseinie grajyte, tep er aš, ana 
pritardams, pilnu born u uždai
navau :
Kairy, Kairy douk tabokas,, 
Je nadousi, bus tau strokas! 
O Kairiene, douk arielkas, 
Pilk į čėrką iš butelkas. 
Poną Ona, dokterele!
Douk užkoste mums bi-škelį. 
Jūs Kairūte vaka maži, 
Pageidokit geisme graži. 
Mums bus linksmu atsigėrus, 
Vesma daugiau kalbas geras. 
Mozi'konta piaun kazoką; — 
Jons su Vone daile šoka.

Mozikaa kelis sykius sugraji- 
jus vokytelis atsikėlė nu stala

er, monei už borną pa'dėkavo-. 
jęs, išeje pro duris. Er aš pa- 
mislijau, kad jau reek ont do
mų Jeesteis.

Važioudams kleigojau: 
Pempei, pempei koudoutoji, 
Kame tava 'kamarėlė longod- 

toji
— Peivelė, kiesele, — ten 

mona kamarėlė longoutojt
Kurmi, kurmi kur būva, 
Kam rausi i kamahi?

“Kl. žinios”

S. K. GRISIUS
Agentą? “VIENYBES” boi ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti šėrų, kreipkitės šiuo antrašu:

927 W. 34th PLACE 
Chicago, III.

Phone — Boulevard 0527

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

Valet Auto-Strop Razor

yra pleiskanų mirtinuoju priešu.
Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir gal

vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
‘ Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

pas mane, o būsit užganėdinti

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

ne duoną ir j kitus miestus.

231 Bedford Ave. oriai, tv 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKlS 

(Savininkai)

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

į TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat. 

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 goriausių ir Švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rij, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi 
runoj ę Kalnų, Pietų Afrikos, Rytu 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo 
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

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

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

žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

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

Del rnumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo 
nūs, krūtinėj ir į pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi 
mų, del augščiau minėtų 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.

Tel. 595 Greenpoint.
I I

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

I :
| Tel. 4428 Greenpoint.

: Dr. Jolin Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 Iš ryto
nuo 1 iki 3 po pietų
nuo 8 iki 8 vakare

• 1Nedėliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

• " . S .S,

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

RIOS TURTAS VIRŠ $500,000.00
Nuo sustorganlzavimo Iki šiam laikui išmokėta $248,589.80

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

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

Del platesnių Informacijų kreipkitės iiuo adresu:

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

Kas yražmogaus amžinai priešas? — Šaltis. 
Jis netik sunkiausias Ilgas {varo, bet ir | gra
bą paguldo. Bet tlo, knrle vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius URBAN'S COLD 
POWDERS (Miltelius nuo Šalčio), Jokių ialčiiį 
nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus prleSo!

URBO LAX TABS (25 centai u$ skry
nutę) yra kai kanuolė prieS kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kurti 
žmogui pagamina dang rūpesčių if šankių Ilgų,

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, ilomoopatlškų ir fitoktų 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.
Telephone Greenpoint 1411

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, lt. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par- 

n mna n»rrlnn«imn i trnmną laiką su geriausiu patarnavimu.
Norėdami pirkti namą ar bizni vi-, 
sados kreipkitės pas mus, nes mes t 

turimo įvairių namų ir biznių par- Į 
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 
B rook lyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

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

rūpiname kuoteisingiausiai, eutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičip pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvaitį, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

Tel. Stage 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.
Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry Ši. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui
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Iš Gerbiamo Jono 
Makauskio Prakalbų

“Vien- 
ALTS. 

prakal-

Kovo 25 d. vakaro, 
bes” Svetainėje įvyko 
j,0nos kuopos rengtos 
bos, kuriose kalbėjo pp. Jonas
Makauskas, Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų Sąjungos at
stovas ir K. Norkus, kuris čia 
laikinai viešisi taipgi atvykęs 
iš Kauno. Vakarėlį vedė pirm. 
A. Mikalauskas.

Prakalbos buvo labai turinin
gos, nes p. Makauskas moka

keleto bankininkų ir šiaip kle- 
rikailinių kapitalistų, kurių vir
šūnėje sėdi Vaildkaitis ir kele
tas kitų, švietimo dirvoje, pra
dėjus nuo ministerio baigiant 
kaimo mokytoju, klerikalai 
stengiasi tik savo žmones įsta
tyti ; o tie žmonės dažnai netu
ri reikalingo cenzo. Kunigai yra 
statoma gimnazijų direktoriais 
ir “profesoriais”. Antaį kun. 
Kemėšis, specialistas tik religi
jos reikalais, pastatytas Datna-
voje žemdirbystės profesorių- valdžios paramą tik klerikali- 
mi! Kitur gimnazijose direkto- nėm draugijom, o pažangiąsias

•gį lengvai perstatyti, kad ne
pakenkus stamlbiesiams klerika
lizmo interesams. Klaipėdos 
(klausimą ligišrolei taip suvėlė, 
kad nebežinia, kaip reikės ati
taisyti, nes patys klaipėdiečiai 
jau pradeda nuo mūsų atšalti; 
tą darė klerikalai, kad neprilei
sti Lietuvos Seiman šešių at
stovų, kuriuos tikisi neprisi- 
dėsiant talkon su klerikalais. 
Labdarybės ir koperacijų darbą 
klerikalai slopina, duodami iš

nuosekliai ir smulkiai papasa-jrium stovi kunigas, išbaigęs 4 neigdami.
koti Lietuvos politinę ir vi- klases, kur valdo studentus ei- J Taip dalykams stovint, Lietu- 
suomenišką padėtį. Jisai papa- nančius iki 8 klasių! Klerikalai vai susidaro rūstus pavojus ne 
šakojo, kad del kr. dem. politi- smaugia miestų savivaldybes ir tiek iš lauko, kaip • iš vidaus, 
kos šiandien Lietuvoje klerika- nori jas visai panaikinti, nežili- kuriame klerikalizmas norį pa- 
lizmas kėsinasi užgriebti visą rint to, kad savivaldybės yra I dalinti piliečius į du priešingu 
politinį, ekonominį ir švietimo vienas iš teisingųjų valdžios pa- vienas kitam abazu. Jaunuome- 
, . T-l • — * • I  1  - * -  1 1 I ~ . I T. .. 1, ;1 z 1 z-> : W. ■ ' 1. A ’ z. —darbą Lietuvoje. F ,
rinkimuose per bažnyčias ir per sudaro branduolį Lietuvos ap- 
smurtą įsprausta buvo valdžion gynimui, jeigu ištiktų koki ne- 
žmonės bemoksliai ir bažnyčių įlaimė šaliai, svetimam priešui 
pakalikai. Taip yra ir dabar puolant, 
rengiamasi padaryti. Ne vals
tybė, bet valstybės lovis ir sa- nuvarė iki paskutiniam galui,1 
vo partijos išlaikymas rūpi kle- ir 
rikaiams. Ekonominiame gyve- kordatą su lenkais bando prieš 
nime viskas .veržiama į rankas žmones tą žiaurų Vatikano žy-'

Paieškau savo sesers Marcės Saka
lauskienės, Kauno red., npskr. Taura
gės ir parapijos. Sodos Bimbeilinės. 
Prašau pranešti ar pati atsišaukti po 
adresu: Mr. Jonas Lekutis, 334 E. 26 
St., New York City, N. Y. (38

Reikalingas kambaris de! vedusių 
žmonių. Turim vieną vaiką 6 metų. 
Norim gauti tokius žmones su kuriais 
būtų galima draugiškai gyvent ba 
me>s iš kitur atvažiavę neturim čia 
draugų: A. B., 193 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (39

REIKALINGAS BUČERIS
Darbas užtikrintas. Atsišau-, 

kit greitai pas V. Višneuskas, 
339 Berriman St., Brooklyn, N. 
Y. (39

GARAGE
Didelis ruimingas Garadžius 

virš 30 automobilių įtalpos išsi- 
rendavoja geromis sąlygomis. 
Taip pat šis garadžiu sparsi- 
duoda prieinama kaina. Atsišau- 
kit: J. Vastunas, 142-44 North 
8th St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Greenpoint 3442. (40)

— Ekstra svarbus susirinki
mas. Pereitą ketvirtadienį įvy
ko ALTS. 1 kp. susirinkimas. 
Kadangi daug buvo svarbių rei
kalų, todėl jie nesuspėta atlik
ti, ir todėl svarbiausieji atidė
ta ekstra susirinkimui, kuris 
yra kviečiamas Balandžio 2 d. 
vakare, “Vienybės” Svetainėje. 
Visi nariai atsilankykit ir nau
jų atsiveskit, nes yra labai svar 
bių ir įdomių reikalų.

Raštininkas.
— Lietuvių Gimnastikos Kliu 

bo susirinkimas kvartalinis, į- 
vyks kitą penktadienį, Balan
džio 3 d. vakare.

— Didelės prakalbos, kurias 
rengia Lietuvių Rūbsiuvių Ap
sigynimo Sąjunga, Įvyks Ba
landžio 15 d. vakare, Amalga- 
meitų salėje. Kalbės trys re
daktoriai: Sirvydas, Grigaitis ir 
Simutis. Visi siuvėjai prisireng- 
kite dalyvauti!

Rengimo Komisija.
— “Margučių” Vakarėlis, ku

rį rengia TMD. 3 kp. įvyksta 
atvelyky, Balandžio 19 d. “Vie
nybės” Svetainėje. Pasilaikykit 
ir nesumuškit per Velykas mar
gučių, kad čionai atsinešti! Bus 
smagus susiėjimas.

Rengėjai.

REIKALINGAS JANITORIS
Reikalingas užžiūrėtojas 25 šeimy

nų su davimu šilto vandenio ir elek
tros šviesą. Jenitorius gauna 4 pui
kius kambarius, anglis ir primokėsi
mą. Atsišaukite: Mr. Goldstein, 
So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

330 
(40

ATSIŠAUKITE

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

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

(38)
v

Reikalaujame prityrusio grosermano, 
kuris mokėtą lietuvių ir lenkų kalbos. 
Atsišaukite tuojaus: Alex Navicki, 20 
Remsen PI.. Maspeth, N. Y. (38

Reikalingas. — Tuojaus reikalingas 
vyrišku žiponą siuvėjas (coat-maker). 
Turi būt gerai patyręs siuvinio amato. 
Darbas nuolatinis geram siuvėjui. T. J, 
Krasnis, 53 Grand St., Maspeth, N. Y.

(38

Tel. Greenpoint 7831
AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—O—
Kalėdų giesmė______ 30c
Dul dul dūdelė _______ 50c
Stasys______________ 50c
Dzimdzi-Drimdzi_____ 25c
Malda, žuvusioms už Lie

tuvos Laisvę__ . 30c
Vilnius ____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko ------------------ 50c

Adresuokite
“VIENYBĖ”

193 Grand St., Bklyn, N. Y

Išsiraudavo) a kambarys. — Išsiran- ' 
davoja privatiškoj šeimynoj labai gra- . 
žus ir šviesus kambarys, vyrui arba ' 
merginai. Atsišaukite pas Mrs. Mika- 
laus, 558 Ridgewood Av., Brooklyn, 
N. Y. (39

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
solijas, Rankio
tus, nabnšninkus, 
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.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda

Bučornė, grosernė, gyvų vištų mar- 
ketas, rūkykla; didelis bangenas. Ap
link panašių kumpaničnų št.orų nėra 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant farmų. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((-I0

Praėjusiuose .matų visoje valstybėje ir net auklėjama keršte prieš viso
kią pažangą, šauliai norima vi
sai panaikinti (tik vis nesise
ka). Ekonominė gyventojų pu
sė apleista, o žiūrima tik baž
nytinės pusės ir bažnytinės 

i “bajorijos” iškėlimas, kaipo 
augštesnio luomo, kas griauna 
laisvos respublikos pamatus. 

'Pataisyt šią padėtį galima tik- 
jitai daugiau pažangių atstovų 
pervedant į Seimą, kurio rinki
mai bus 1926 metuose (o gal ir 
anksčiau tą klerikalai padarys). 

‘Amerikiečiai turi padėti, nors 
du atstovu daugiau pažangiųjų 
pravesti prie dabar esančių. To- 

! j de4 čia turi susibūrtį visi pa- 
• žangus gaivalai šitam 
; aukoms, kaip kad ir 
; yra daroma.

Kalba p. Makausko
-j tiko susirinkusiems. Rinkta 
~r-kų, kurių surinkta $24.00 

centais. Prie to čionai yra 
sidaręs prie ALTS. 1-mos kuo
pos tam tikras komitetas, kuris 

? rinks iš žmonių prižadėtus mo
kesnius į Rinkimų Fondą. Tam 
komitetui p. Makauskis paliko 
speciales rinkliavos knygeles.

Kalbėjo ir p. K. Norkus, ku- 
ris neilgais, bet vaizdžiais žo- 

'džiais, papasakojo apie Lietu
vą iš kitos pusės, ko p. Ma
kauskis neužkliudė.

— Buvo pabaigoje dar leista 
klausimai, kurių buvo įvairių ir 

jį kuriuos p. Makauskis nuosek
liai atsakinėjo.

Publikos buvo apie 
, nių, vyrų ir moterų, 

kurie interesuojasi 
šviesesne ateičia.

Reporteris.

Vilniaus klausimą klerikalai
“Broliai” Socialistai 
Agitavo Prieš Makauskį

dabar net Romos kon-

Lietuvis Maliorius — Kontraktorius
Pentinu, arba maliavoju, mūrinius ir medinius namus iš lauko ir vidaus. 
Dekoruoju, popieriaunu, pleisteriuoju, greininu, žodžiu — viską prie 
namų padabinimo atlieku. Ilgą tame darbe turiu prityrimą. Mano dar
bas visados yra garantuojamas. Pigiau padarau, bet geriau už kitus. 
Tclefonkuokite arba laišką parašykite. Mane daugiausia galima rasti 
vakarais namie.

Stanley Petrashka
44 SCHOLES STREET

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

darbui ir 
Lietuvoje

labai

Prieš atvykimą Brooklynan 
p. J. Makauskio, Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų atstovo, vie
tos socialistai (nors jų keletas 
ir tėra), savo susirinkimėliuose 

'agitavo tarp savųjų ir susitik
dami tarp kitų, kad i p. Ma
kauskio prakalbas neiti. Girdi: 
tai”, kas ten per kalbėtojai 
bus”. Ir ištikrųjų nė vieno so
cialisto p. Makauskio prakalbo
se nebuvo.

Štai kokie yra “broliai” so
cialistai, kurie vis dar kalba, 
kad reikią sudaryti “bendrą 
.frontą” prieš klerikalus! Mūsų

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

DARBININKAI! ATYDA!
Žemiausios Kainos 

Overauzėms, Kelnėms, Marškiniams 
Čeverykams, Baltiniams ir 

Reinkotams
ARMY and NAVY STORE 

259 Grand St. kampas Roebling St. 
Brooklyn, N. Y.

pa-
au-
su !tautininkai turėtų šito atsitiki 

su“ mo neužmiršti.
“Socialistas”.

NORINTIEMS APLEISTI 
MIESTĄ

3E

r
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Namai D6 Plano NuoDoflus
Muziką myli kiekvienas žmo

gus, o geriausi kompozitoriai 
skaito pianą tobuliausiu muzi
kos instrumentu. Gal dar nie
kad negirdėjot Naujausiai išlei
stų rolų del Player Piano, kele
to vardus mes Čionai paminim, 
bet dar ir daugiau turime, ku
rių vardai čion nėra pažymėti.
____________________  $1.00 

_____________________ $1.00 
$1-00

80 žmo- 
visi tie, 
Lietuvos

Po Miestą Pasidairius

Jeigu manote apleisti didmie
stį, taj nepraleiskite nepamatę 
šių progų.

Puikiausi vištų farmukė su 
septyniais akrais žemės, 7 kam
barių gyvenimui namas, dau
gybė įvairių triobėsių, vištinin- 
kai del penkiolikos šimtų vištų, 

(įvairus ūkio padarai, trys ma
rinos vištukam perėti, automo
bilius, 400 baltų vištų, 125 
medžiu sodas, prie pat laivų 
prieplaukos jr gelžkelio stoties. 
Viską galima nupirkti už apie 
$7,000.

Labai tinkama vieta vasarna
miui ant mažos skalės. Gražus 
9 kambarių namukas su elektra 
ir bėgančiu vandeniu 2 šaltinių, 
ant didelio kalno, vienas akras 

gražus sodelis,

Tėvynės garbei maršas__
Vai varge, vargeli_______
Gėriau dieną, gėriau naktį
Tai mergelių dainavimas____________________ $1.00

Reikalaukite kataliogo su dideliu pasirinkimu rotų.

— “Vienybės’’ Ekskursijon 
Lietuvon, kuri išvažiuos Gegu
žes 30 d. laivu “President Roo- žemės, jaunas 
seveilt”, jau užsiregistravo šie daržas, garadžius ir keletas ki- 
vietiniai: 1) Katrė Širvydienė, tu gerų trobesiu. Labai puikiai 
2) Tamošius Lukošius, 3) An-,medžiais apsūdytas namo fron- 
taniną Matulevičiūtė, 4) Mikas tas, netoli prie maudynių. Da- 
Tyla, šie jau prisiruošė su po- bar dar galima tą vietą nupirk-

I,---- i: !4OO

A. ANTPUSA1TĮ
981 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

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

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

Pinigais

LIETUVIŠKI 
REKORDAI IR ROLAI 

PIANUI 
GRAMAFONAI — PIANOLOS 

ir RADIO 
ar nedėliniais išmokėjimais. 
- Kainos žemos -

ą) FIFTH AV. GRAFONOLA SHOP 
708 — 5th Av. 22nd St. So. Brooklyn 

Tel. Huguenot 2684

perlais.
Visa eilė vietinių, norinčių tu 

rėti smagias atostogas Lietuvo
je jau atsišaukė del platesnių 
informacijų, kurios buvo 

'suteiktos.
Iš tolimesnių kolonijų 

atsišaukė I informacijų, 
taipgi išsiųstos.

“Vienybės” Agentūra.
— Vlado Girkaus, kuris ban

dė nužudyti p-lę Urboniutę, by
la buvo svarstyta Bridge Plaza 
teisme Kovo 27 d. Jį atidėta iki 
Balandžio 7. Užstatas palieka 
$10,000. Kadangi nesiranda už
statytoj ų, tai Girkus sėdi kalė
jime. Jis atrodo iš veido labai 
neramus ir susimaišęs.

Reporteris.
— J. W. Liūtas, ALTS, pir

mininkas, rašo, šiomis dienomis 
jau grįžęs iš Vakarinių Vals
tijų kelionės ir dabar esąs' 
Scranton, Pa. Ateinantį šešta-' 
dieni jau būsiąs New Yonke

mielai

daug 
kurios

tj už $4,300.
Platesnių informacijų reika

laukite per laišką ar tiesiai
A. M. AUGUNAS, 

žiuokite pas:
Real Estate,

East Setauket, L. I.
Box 137,
Phone Setauket 115.

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

va-

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

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

Tol.

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y,

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

adresu:Šiuo

JONAS
173 Bridge St.,

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
F o t o g

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

Kreipkitės

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

S3 LIETUVIŠKA AKUŠERKA JV

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

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

53 Montleth Street 
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PĮ* Marijona Tamktenž EK 
Agprie palagų ant pareikalavimofjj 
Odioną ar naktį, taipgi ir nedėl-M 
Wdieniais. Darbą atlieka ntsakan 
yvčiai už prieinamą kainą W
M

S SO BTAGG STREET O
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6731 £>

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

Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatišku Būdu. Vaistai negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler'is, 
M.’ D., sako, kad tas yra 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.: Utarninkais, Ketvergais 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą

Tel. Foxcroft 9468

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat pasirendavotl svetainę susirinki' 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Vyrams, Moterims 
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti,

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

ir Vaikams 
o būsito pilnai užganėdintas

tus, mes priimame

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na

mus a/nt jūsų pačių loto. Pa- Į 
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

Batvinis Bros
10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066
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