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VOKIETIJOS MONARKISTAS GAVO
DEŠIMS MILIŪNU BALSU BET

RINKIMU LAIMĖTI NEGALĖJO
Amerikos ir Lenkų Komunistai Daro Nesmagu

mų Lenkijos Ambasadoriui ir Konsulatam.

PER DVYLIKĄ MĖNESIŲ LIETUVIŲ AME
RIKON NEĮLEISTA 29, DEPORTUO
TA 9.

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Kauno vandentiekio planai pa • Linkuva, Šiaulių apskr. — vežėsi duotus “pasogai” pini-

BERLIN, Kovo 30. — Suskaičius balsus Vokietijos 
prezidento rinkimų, pasirodė, kad daugiausia balsų ga_ 
vo monarkistų-tautininkų kandidatas, Jarres, suėmęs 
10,400,000 balsų. Po jo seka socialistų kandidatas Braun 
su 7,800,000 balsų, centristas, arba pusiau klerikalas, 
Marx gavo 3,600,000. Thaelman, komunistas kumštinin
kas, 1,800,000, demokratas Hellpach 1,600,000, generolas 
Ludendorfas 300,000.
... .Taigi nei vienas kandidatas negavo didžiumos balsų 
reikalingų išrinkimui. Todėl bus nauji rinkimai bal. 26 
diena. Kitais rinkimais republikonai (socialistai, demo
kratai ir centristai) tikisi pastatyti vieną savo kandida
tą ir laimėti, nes jų balsų dabar, sudėjus i krūvą, yra 
apie 13-ka milionų, o monarkistų tik 10 milionų.

WASHINGTON, Kovo 29. — Būrys amerikonų ir 
lenkų komunistų, skaičiuje 50 asmenų, čia pikietavo 
Lenkijos ambasadą, nešiodami iškabas, kuriose reikala
vo, idant lenkų valdžia atšauktų mirties bausmę Lanzuc- 
kiui, komunistui, buvusiam parliament© atstovu. Lenkų 
parliamentas, atsižadėjęs vyriškumo, išdavė Lanzuckį 
valdžiai ir toji, po teismo, jį nubaudė sušaudyti. Ameri
kos policija protestantus vienok išvaikė nuo ambasado
riaus. Jis sako, kad nieko nežinąs ir visai neįdomaująs 
Lanzuckiu.

Panašios demonstracijos buvo Detroite ir New Yor
ke prieš lenkų konsulatus.

WASHINGTON. — Imigracijos departamentas skel
bia, kad per pereitą dvyliką mėnesių lietuvių, slaptai 
įšmugeliuotų, ar taip negeistinų, tapo deportuota 9. Ne
įleista per Ellis Island 29. Lenkų neįleista 238, o depor
tuota 71. Rusų neįleista 133, deportuota 43. Išviso ne
įleista 13,024, o deportuota 4,448.

Prancūzai ir Vokiečiai Darbas Fabrikuose 
Jua Pradeda Tartis Kenkia Jaunuoliams

Paris. Paslėpęs tūlą laiką, pa
galiau Herriota prisipažino, kad 
gavo notą iš Vokietijos apie ap
saugos sutarties sudarymą i-r 
pasiuntė atgal atsakymą. Pran
cūzai nurodė, kad pirm negu jie 
su vokiečiais tarsis apie sutar
tį, vokiečiai turj įstoti į Tautų 
Sąjungą, sutikti nestatyti tvir
tovių ir nelaikyti kariuomenės 
Reinlande ir visai neliesti nei 
žodeliu Francijos sutarčių su 
Lenkija,

Vokietija savo dabartinėje 
notoje, saiko Herriot, prižada 
įstoti į Tautų Sąjungą jei fran- 
cūzai sutiks daryti apsaugos su
tartį. Vokiečiai sutinka amži
nai nusiginkluoti Reinlando 
krašte. O kas del rubežių su 
Lenkija, vokiečiai sako apie 
juos visai nėra reikalo nei kal
bėti nei derėtis, kadangi apsau
gos sutartis tik liestų Francijos 
ir Belgijos rubežius.

nuoliai uždirba vidutiniškai tik 
ar kitais talkininkais.1 apie $12 į savaitę, ir pagadina I 

savo sveikatą amžinai.

New York. Vedėjas žydų pa- 
gelbos biuro Vokietijoje rapor
tavo Amerikos žydams,- kad ki
tas karas tikrai bus Europoje. 
Kadangi praeitis parodė, kad žy 
dai daugiausia nukenčia laike 
karo, tai vedėjas pataria žy
dams kraustytis į Aziją, į Sibi
rą ir kitur, kur toli karas būtų. 
Sako, tą turėtų padaryti apie 
dešims milionų žydų, gyvenan
čių Lenkijoje, Lietuvoje ir Aus
trijoje.

New York. Darbo inspekto
rius Hamilton reportuoja, kad 
jaunuoliams 14-15 metų darbas 
fabrikuose ir šapose kenkia kū
no sveikatai ir augimui. Didžiu
ma januoiiti todėl eina į fabri
kus, kad tėvai verčia, nes rei
kia pinigų šeimynoms. Kiti gi ei 
na kad pasimokinus amato, nes 
nepasitenkinę mokslu, kuris tei
kiamas mokyklose. Tokie jau-

Republikonai Jau Svarsto 
Apie 1928 M. Kandidatus

Washington. Republikonų par 
tijos vadai jau pradeda žiūrėti 
kas bus jų kandidatas 1928 me
tais. Jie labaį norėtų Coolidge 
vėl aprinkti, bet yra tradicija, 
aiba padavimas, Amerikos poli
tikoje, kad jokis prezidentas ne
turi ištarnauti trijų terminų, 
m rs vienas terminas tik būtų 
užbaigimas laiko kito išrinkto 
prezidento, pasimirusio laike 
valdymo. Bet kadangi laikas, 
kurį Coolidge išpildė del Har- 
dingo, buvo labai trumpas, tai, 
gali būti, Coolidge bus vėl no
minuotas. To norėtų visi atža
gareiviai.

Liberalai republikonų tarpe gi 
norėtų statyti kandidatūrą se
natoriaus Borah, arba Hoove- 
rio, arba net dabartinio vice
prezidento Dawes.

Tunis. Šitame Afrikos 
krašte, kur seniaus buvo 
Foinikijos miestas Utica, 
bekasinėjant žemę rasta ma 
žo vaiko “banka”, kur gulė
jo šeši variokai.. Bankutės 
.senumas apie 2,500 metų. 
.Taigi vaikai pradėjo taupy
ti pinigus gana senai.

—o—
Roma. Italijos valdžia su

degino dar 320 milionų po
pierinių lirų, norėdama jos 
vertę pakelti.

—o—
Berlin. Suskaičiuota, kad 

apie 70 nuošimčių Vokieti
jos piliečių dalyvavo prezi
dento rinkimuose. Rinkimai 
praėjo labai ramiai. Socia
listai džiaugiasi, kad jie 
daug balsų gavę.

—o—
Paris. Anglas Eldrige čia 

sumušė pasaulio rekordą, 
kada automobiliu važiavo 
128 mylias į valandą.

—o—
New Haven, Conn, čia 

buvo žydu seimas, kuris 
-svarstė kaip sustiprinti žy
dų sinagogas ir mokyklas.1 
Žydai skundžiasi, kad jų ; 
jaunimas “amerikoneja” ir 
nepaiso tėvų kalbos ir ti
kybos.

Apie Nekuriu Upių 
Gilumą Amerikoje

Washington. Į užklausimą, ar 
yra Amerikoje upė 6,000 pėdų 
gilumo, Science Service prane
ša, kad tokių upių nėra. Tik 
vienoje vietoje Kanados upė 
Upper Ottawa, spėjama, turi 
gylio apie 6,000 ir 7,000 pėdų. 
Kita Kanados upė Saguenay tu
ri nuo 100 iki 3,000 pėdų gilu
mo. Paprastai upės nesiekia gi
liau šimto pėdų. Mississippi, di
džiausia Su v. Valstijų upė svy
ruoja tarp 60 ir 100 pėdų. Kita 
didelė upė Pietų Amerikoje, 
Amazonė, turi 180 pėdų gilumo 
netoli jūrų.

Kaip Jaučiasi žmogus 
Krintąs iš Oro

Mitchell Field, L. I. Kapralas 
Bergo ir seržantas Bose čia pa
pasakojo reporteriams, ką jie 
jautė, kada išbandė teoriją, ar 
žmogus netenka sąmonės kris
damas oru, ar ne. Jie, kaip ži
noma, iššoko iš eroplano ir 
krito 1,000 pėdų, o paskui pa
leido parašiutą ir lengvai nusi
leido ant žemės. Jie sako, kad 
ima apie septynias sekundas 
perkristi 1,000 pėdų, žmogus 
krinta apie 120 mylių į valan
dą greitumu. Kvapą užgniaužia, 
žmogus turi kulvartas daryti, 
bet taip tai nieko blogo nejau
ti. Net galima būtų susilenkti 
ir čeverykus nusimauti ore. Tik 
kaip parašiutą atidarai ir išsi
plėtusi marška staiga sulaikė 
kritimą, tai esą jauti lyg kad 
kas tave smarkiai sukrėstų. 
Nuo susiveržusių diržų ant la
kūnų kūno paliko dėmės.

Quebec, Kanada. Policmanai 
čia gauna tik $18 į savaitę. Jie 
pradėjo reikalauti pridėti dar 
po $3.00.

Tokio. Japonų seimas pri
ėmė bilių, kuris suteiks bal
savimo teises keturiolikai 
milionų piliečių.

—0
New York, čia paaiškė- 

I jo, kad majoras Hylanas 
gali naudotis miesto ketu
riais brangiais automobi
liais, kurių išlaikymas vien 
kainuoja miestui po $5,000 
kiekvienas. Hylanas, ar jo 
giminės, juos gerai ir iš
naudoja.

—o—
Chicago. Keturi banditai 

čia apvogė ekspresinį trau
kinį, važiuojantį į Buffalo, 
bet gavo tik apie $1,000, nes 
jiems nepavyko užpulti tą 
vagoną, kur buvo vežama 
daugiau pinigų.

—o—
Baltimore, Md. Tūlas Ro

gers čia rado radio apara
tą, kuris siunčia viską po 
žeme. Sako jo aparatas gan 
toliau nešti balsą, negu ki
ti. Jis lengvai nuneša bal
są 3,000 mylių.

—o—
Berlin. Vokietijos eks- 

kaizeris Wilhelmas, kuris 
ir gi statė savo kandidatū
rą į prezidentus, sakoma, 
gavęs tik keturis balsus.

Gyvenimo Istorija 
bandito Chapmano

Hartford, Conn. Mažame teis
me čia eina byla pagarsėjusio 
bandito Chapmano, kuris kalti
namas užmušime policmano 
New Britaine. Apie tą bylą pla
čiai rašo visi Amerikos laikraš
čiai. Gyvenimo istorija to 'ban
dito taipgi įdomi. Jo tėvai, dar- 
binir.lkai, leido jį į mokslus, bet 
jam būnant 17 metų, atsitiko 
nelaimė ir tėvai daugiau pinigų 
jam duoti negalėjo. Jis ėjo pats 
duonos užsidirbti ir po dviejų 
metų papuolė į nagus policijos, 
kaipo vagis. Gavo 14 mėnesių 
kalėjimo. Po metų laiko tūlas 
turtuolis jį paėmė savo globon, 
norėdamas pastatyti ant gero 
kelio. Jis davė jam darbą ofise 
po $14 į savaitę. Vieną mėnesį 
Chapmanas dirbo sąžiningai. Po 
to jis pavogė $113. šį kartą ga
vo tris metus kalėjimo, 'bet bu
vo paleistas pirm, negu baigė 
laiką. Bet dabar jo rekordas jau 
buvo suterštas. Jis gavo darbą 
kaipo konduktorius, bet kas ten 
jį pažino ir kompanija jį tuoj 
paleido. Jis išdirbo tik dieną. 
Po dviejų mėnesių Chapmanas 
vėl jau sėdėjo kalėjime už vo
gimą. šį kartą gavo dešimtį 
metų. Jis tapo nusiųstas į Au
burn kalėjimą, kur pasipažino 
su gabiu vagim Andersonu, iš
ėjusiu kolegiją Norvegijoje ir 
mokančiu penkias kalbas, šis 
Chapmaną pamokino visą va
gies amatą.

Kuosiai, Rokiškio valse. (“V- 
bės” kor.) — Sausio 23 d. nak
ties laike vagis išplėšė trijų il
ki ninku klėtis, iš kurių tapo iš
vogti rūbai mėsa ir taip bran
gesni daiktai.

Sausio 16 d. Pauliaukoje Kup 
rio pavogė gyvą kiaulę, kuri 
svėrė 15 pūdų. Nedorybės la
bai padaugėjo. P. Kriukelis

ruošti Berlyne ir parvežti Kau- čia buvo įdomus atsitikimas.
nan. Miesto taryba vasario pa
baigoj juos peržiūrėjo, šalia pla
nų sustatyta sąmata visų dar
bų. Kad aprūpinus miestą su jo 
priemiesčiais vandeniu, reikėtų 
išleisti apie 8 milionus litų, o 
kad davus vandenį senajam ir 
naujajam miestui, užtektų ko
kių 4 ar 5 miliomi ir patsai 
vanduo būtų galima iki gruo
džio mėnesio turėt.

Smurtininkams duoda žemės. 
— Vilniaus krašte gavo žemės:
5 generolai, jų tarpe ir Želigov
skis 170 hektarų, 7 pulkininkai,
6 majorai, 10 kapitonų, ŠI lei
tenantai, 10 seržantų ir 3 karei
viai. Gauna žemės tik tie, ku
riems ji mažiausiai reikalinga 
arba kurie yra kilę iš Lenkijos.

želigcvskininkas kalėjime. — 
Buvęs Vilniaus lenku teatru di
rektorius ir “garsios” Želigov
skio smurtininkų divizijos daly
vis Markevicz patupdytos ka
lėjimam Jis kaltinamas kyšius 
ėmęs, neteisėtai atleisdamas iš 
kariumenės naujokus ir kitus 
nešvarius darbus daręs.

Pakuonis, Kauno apskr. — 
Pas mus vienu laiku sužaliavo 
žolės, dobilai, ėmė sprogti me
džiai. žmonės manė, kad jau pa 
vasaris atėjo. Kiek pradžiūvus 
laukuose, kai kurie ūkininkai 
pradėjo laukti darbus. Atsirado 
net tokių, kurie pasėjo avižų po 
truputi, tabakos ir daržovių. 
Bet vasario 20 dieną pašalo ir 
ūkininkai savo pavasario dar
bus turėjo nutraukti.

Pinavijas.

Krakės, Kėdainių apskr. — 
Miestelis gan gražus, bet nešva
rus. čia yra graži bažnyčia, vie
nuolynas, dvikomplekt. prad. 
mokykla; valse, valdyba nesenai 
atstatė karo metu sudegintą 
gan didelį namą. Jaunimo daug; 
jis susitelkęs jaunimo sąjungon 
ir gan veiklus: rengia vakarė
lius, paskaitas, turi savo kny
gyną, kuriuo naudojas ir apy
linkės kaimų jaunimas. Laikraš 
čių čia mažai kas skaito, užtai 
gerokai degtinės išmaukia. Tik 
per 1924 m. Krakių valsčiuje, 
kur gyventojų yra 8,479, par
duota degtinės apčiuopiamai už 
152,000 litų! Reiškia, kiekvie
nas gyventojas, 'ir mažas ir di
delis, per metus, vidutiniai, deg 
tinei išleido 20 litų. Valsčiaus 
valdyba susirūpino kovoti prieš 
girtuoklybę. X.

Šešuoliai, Ukm. apskr. — Va
sario 13 d. ūkininkas Mikas Mi- 
liukštis, Pašilės kaimo gyven
tojas, troboje vaišino savo pusi
ninkus Kastantą ir Juozą Sma- 
žinius. Vaišių metu degtinės ne
trūko. Apie 6 vai. vak. visi trys 
jau buvo “nusilesė.” Pradėjo 
ginčytis del įvairių niekniekių. 
Ginčų vaisiai, kaip dažniausia 
yra, — Kastantas Smažiniš grie 
bė nuo stalo peilį ir Miklų Mi- 
liuk'ščiui taip vykusiai dūrė į 
krūtinę, kad peilio pakliūta į 
pat širdį. Sužeistasis tuč tuo
jau mirė.

Kaltinamasis Kastantas Sma
linis ir jo brolis Juozas, kaip 
dalyvavęs nusikaltime draug su 
įrodymo daiktu — kruvinu pei
liu, perduoti tardytojui. 

žmogelis atsivežė į turgų neper 
didelį malkų vežimą ir prašė už 
jį 25 litus. Atsirado žydelis pir
kėjas ir pasiūlė žmogui už mal
kas tik pusę kainos, žmogus už 
sigavo, nes daug vargo turėjo 
kol atvežė j miestelį blogais ke
liais malkas. Besiginčydamas su 
žydeliu, išsitarė, kad jeigu tas 
jo malkas per du kartu nusi
neš ant pečių namo, tai atiduos 
jas veltui, žydas susirado vir
vę ir ištiikrųjti per du kartu nu 
sinešė malkas namo. Susirinkę 
žmonės stebėjosi žydo stipru
mu, o malkų savininkas gailėjos 
savo neatsargaus pasiūlymo.

Jūros banga.

Anykščiai, Utenos apskr. — 
Mūsų kaimo, taip suaugesnieji, 
taip jaunuomenė paskendus foj 
nelaimingoj degtinėlėj. Jos vai
siai: muštynės, įvairiausios ne
laimės, ir kitos bėdos.

Anykštiečiai, nejau mes pasi
liksim nuo kultūringojo pasau
lio ! J. Matulis.

Kretinga. — Vasario 18 d. 
Vienalių kaime, prie Kretingos, 
apie 7 v. vakaro pasigirdo šūvis 
ir tuoj kilo triukšmas. Pasiro
dė, kad peršauta p. Tyškienės 
tarnaitė‘‘pil. St. Paulauskaitė. 
Peršauta abi kojos. Laimė, kad 
šūvis neužgavęs kaulo, perėjo
tik per raumenis. Sužeistąją 
tuoj nuvežė į apskrities ligoni
nę. Ji pasakojo, jog ją peršo
vęs jos brolis Ignas, kuris prieš 
tai vaikščiojęs apie Tyškienės 
namus. Peršovimo priežastis ne 
aiški. Bū'k buvęs kažin koks ne
sutikimas del tėvų palikimo. 
Brolis piktadarys pasislėpė ir 
policijos ieškomas, bet kol kas 
nesurastas. P. J.

Kaltinėnai. — Vasario mėn. 
pradžioj Spingių kaime, Kaltinė 
nų vaisė., rastas tvarte negy
vas 69 met. amžiaus senelis, pil. 
Apulskis. Padarytu policijos at- 
stobų tardymu, nustatyta: ne- 
laimingasai nudurtas savo kar
vių. Minėtas pilietis buvo vedęs 
antrą žmoną, turėjusią dukterį 
nuo kito vyro. Senelis, bijoda
mas, kad žmona neatiduotų jo 
turto dukterei, kaimynų pa
kurstytas, atsiskyręs nuo žmo
nos, gyveno vienas. Turėjo 5 
hektarus žemės, 2 karves ir 2 
avis. Neturėdamas gyvenamo 
namo, gyveno jaujos pakuroje 
kartu su gyvuliais, kur ir rastas 
negyvas, begulįs ant mėšlų su 
karvėmis. Perdurtas karvės ra
gu šone. Padarius skrodimą, 
nieko įtariamo nerasta. Nelai
mingas palaidotas Pašilio kapi
nėse. Kaltinėnų Dėdė.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Vasario 20 d. vykstant Kušne- 
riūnų sodžiaus V. Raguočiui nuo 
sužieduotinės vėlai vakare, ne
toli Užpalių sutiko jisai du savo 
sodžiaus kaimynu, Markevičių 
ir Kiliulį, abu girtus, jr nieko 
bloga nemanydamas įsisodino 
pavėžėti. Bet tie įsėdę pradėjo 
jį mušti, (kaip pasirodė jų ne
būta girtų tik apsimesta gir
tais). Jis t. y. V. Raguotis, ma
tydamas kad gyvybei gręsia pa
vojus apsimetė esąs negyvas. 
Tie tuomet nustojo mušti ir ė- 
mė krėsti jo kišenes, ieškoda
mi pinigų;, mat manė, kad jis 

gus. Bet kuomet nieko nerado, 
tai išsėdo jį palikdami. Tas sku
biai tvėrė vadeles ir apsigrįžęs 
nuvažiavo į Užpalių nuovados 
viršininką. Bet viršininkas, vie
ton kad sustatyti protokolą, pra 
dėjo sakyti, kad Kiliulis to ne
darąs ir liepė eiti namo. Tas ži
noma išėjo nieko negavęs. Mat 
Kiliulis su nuovadu “giminiuo- 
jas” tarpininkaujant degtinei. 
Tai mūsii policija.

Pabudęs Vaidyla.

Užpaliai. (“V-bės” kor.) —• 
Prieš vasario 16 dieną Uapaliuo 
se jau ūkininkai buvo pradėję 
arti ir sėti, nes buvo didelės 
šilimos ir vieną dieną (15 v.) 
čiulbėjo vyturys. Medžiai jau 
buvo visai arti sprogimo, o a- 
grostai jau susprogo. Bet nuo 
20 vasar. vėl užėjo šalčiai ir 
sniego prisnigo per 8 colius gy
lio. Pabudęs Vaidyla.

Šilutė. (Prasikaltę bėga Vokie 
tijon). — Pil. Bruno Hermann 
iš Šilutės buvo gana daug sko
lingas ponui Meyer (Schulrat) 
ir niekam nieko nesakydamas 
pasisamdęs vagoną ir susikro
vęs savo turtą 25 d. vasario ty
lomis išvažiavo Vokietijon. Po
nas Meyer tilk 26 d. sužinojęs, 
apie pabėgimą skolininko, tuč 
tuojaus vijosi šiltomis pėdomis 
paskui. Vagoną pirsivijo Tilžėje 
ir sužinojo, kad minėtas Br. 
Hermann Tilžėje gavo dar pa
šalpą, kur pamelavo, kad lietu
viai iš Klaipėdos krašto, kaipo 
tikrą vokietį ištrėmė jį lauk. 
Daiktai sulaikyti Tilžės stoty, o 
Bruno jau buvo toliau pabėgęs.

Ponas Meyer dėkingas Pagė- 
gių gelžkel. policijai už suteik
tą pagalbą sulaikyme, nors sko 
lininko daiktų.

Pagėgiai, (šoferis ištremtas, 
o jo ponas pats pabėgo). — ži
nomo Vokietijos piliečio pono 
Bode šoferis A. Tenichkeit, ku
ris vežiojo nuo Pagėgių st. iki 
Tilžės ir atgal keleivius, buvo 
gana drąsus ir nemandagus vy
ras, bet pagaliaus ant nelaimės 
susidūręs su savo “ragais,” su 
gelžkelio policija, tuč tuojaus 
buvo išgabentas per tiltą į aną 
pusę Nemuno iki negreito pa
simatymo. Gi už poros dienų 
minėto šoferio ponas Bode pats 
su visais automobiliais paspru
ko taipgi į užnemunės pusę (Til 
žėn), ant kurio irgi buvo bent 
pora bylų iškelta, bet nebe pa
vyko patraukti atsakomybėn. 
Bet to, kiek žinoma, minėtas 
ponas nemažai nekuriems asme
nims ir įstaigoms liko skolin
gas. Atsargiau reikalinga elg
tis ir pasitikėti su neaiškaus 
nusistatymo svetimais gaiva
lais, kurie šiam kraštui nieko 
gero nenori.

Philadelphia, Pa. Policijos vir 
šininkas skelbia, kad nuo pra
džios metų reikėję ištraukti iš 
algų policmanams apie $20,000, 
kaipo pabaudos už netikusį ėji
mą pareigų. Daugiausia prasi
žengia tie, kurie užmiega ant 
savo vietų, ir tie, kurie vaikšti
nėja ir saugo piliečių ramybę 
girti. Viršininkas grąsina polic
manams, jei jie nepasitaisysią, 
tai pabaudų šįmet gal prireiks 
sukolektuoti apie šimtas tūks
tančių dolarių.

1
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Kova Už Vilnių “Užpakaliniu Protu”
Rašo Liberalas

Il Redakcijos Straipsniai |Į
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Demokratija jr šitą iškovojo Imerikoje dviejų lietuviškų bas-
1190 metais Anglijos karalius įketball jauktų B d rr.orėje. Lo- 

uždraudė grajti iš pinigų korto-!šę Brojklyno 
mis ar kitais žaidimais prastun-Į Baltimorės Atletų Kliubą? 
hams. Galėjo grajti tik dvarpo
niai ir kunigai, bet ir tiems ne
buvo valia pragrajti daugiau 
kaip 20 šilingų (apie 4 dolariin) 
ant sy.i. Jei kas prasikalsdavo 
prieš tą įsakymą, tai būdavo 
baudžiamas 100 šilingų.

Dabar bile pilietis gali šauti 
krepą ir mušti pinaklį iš tokios 
sumos kokios nori — supranta
ma. jei policija nemato.

LENKĄ! LIBERALAI PRADEDA 
ATSIKVOŠĖTI PRIEŠ KONKORDATĄ

Liberalinė mintis visuomet parodo savo sveikumą, 
kuomet ji sutinka sau ant kelio pavojingą priešą, šito 
pavyzdį mes dabar turime ir iš. lenkų liberalų, kurie 
šiaip jau labai dažnai esti apjakę šovinistai į lietuvius, 
bet dabar garsiai sušuko prieš Lenkijos padarytąjį kon
kordatą su Vatikanu.

Vienas Amerikoje einančių liberalinių laikraščių — 
“Ameryka-Echo” — nors paprastai į lietuvius 
kaip ir aršieji lenkų endekai, vienok dabar jau šaukia: Įky padėtį, nurodoma, kad dar- 
“gelbėkit!”, kuomet Lenkija pavirto į gryną .Romos Pa- '■ įninku luomas yra viešpatau- 
pos provinciją. Šis laikraštis atspausdinęs pirmame pus-; : 'ntls luomas Rusijoj, kaip se- 
lapy visą to konkordato tekstą, prasidedantį žodžiais: ’hlu> caras ir mastvkrat Ja.
“Vardan švenčiausios ir Nepadalinamos Trejybės”, sui a> ,lonias' nugalėjęs dvarpo- 
Karcia ironija duoda sutrauka viso to dokumento sekan- . ..........j i ' Ipusavio karą su valstiečiais irikuaixiui j
C1U pavydalu. jtame kare pralaimėjo Jis tu-1.

Konkordatas eina prieš krikščionybę. Lenkija ir Ko- ;i- a ni|Siivistj valstiečiams, atsi- 
ma panaikina tikėjimą į Dievą, Sūnų ir Šv. Dvasią, o^dėtj nuo karingojo komuniz- 
įkuria tikėjimą Pijaus XI-tojo, paremtą ant Lenkijos mo ir sutikti su įvedimu naujos 
Iždo. Konkordatas nepripažįsta Dievo nei Viešpaties ekonominės politikos. 
Maldos, nei Dešimties Įsakymų, nei Apaštalų Sudėties. I 
Panaikina Kovo 17-tosios konstituciją, o atnaujina Ge- blįy° įvedusj 
gūžės 3-čiosios konstituciją. Sutartis nepamini ir nepri
leidžia jokių kitų Lenkijoje tikybų, išskyrus romiškąją.; 
Romos dvasiškija bus užlaikoma iš mokesnių surenkamų1 
iš kitatikiu. Visos valdiškos vietos ir “visos viešos“ mo-i 
kyklos prigulės nuo dvasiškijos. Baudžiamieji teismai' 
privalės prasikaltėlius ir jų kaltes įrodymus pavesti Ro-I 
mos dvasiškiams. Policija privalės pildyti dvasiškijos žujų valstybėse. Dėlto atsirado 
įsakymus. Kariuomenė turės būti “įžymėta“ per Romos ir bedarbių. Valdžia bando

nesenai Rusijoj, ir ku
bu vo rašyta, sustojusi 

klausė ar lietuviai ne
rudų valstybę atgal ka- 

dabar išleido raportą

Jauni Vyrai ir 
ir 

i etik laike lošos, be. ir po, Bai- 
timoriečiai pas i’odė tikri džen- 
telmonaį ir sportsnmai. Pas 
juos nebuvo jok’u pavydo, kad 
svečiai laimėjo. Jie pripažino 
>več;ų gabumus ir pasiryžo at
eity dar geriau pi«'inviht’, kad 
laimėti kitą syki. Taip pat ir 
Brooklyniečiai nesiuntė, kaip 
paprastai lietuviai daro, atlikę 
kokį darbą.

Tokie pasielgimai j r papročiai 
mūsų čia augusioje jaunuome
nėje yra smagūs tėmyti ir pa
girti. Kad visa mūsų jaunuome
nė tokia būtų!

(Užbaiga)
štai kur nuvažiavo klerikalų šulas, p. Vygan-j 

das! Jis vietoj pirmykščio nuolankaus paklus
numo Vatikanui, ragina Lietuvos katalikus prie 
aiškaus nepaklusnumo ir mesti visus mandagu
mus į šalį. Ką jis, vienok pataria daryti? Jis vėl 
po senovės eina pakluonėmis ir aiškiomis vilionė
mis; $tai ko jis norėtų:

arcivyskupas būtų skiria- 
be jokios lenkų valdžios į-

arcivyskupas 
nereikalaudamas

skirtu klebo- 
jokio lenkų

arcivyskupas

VIZOS
Beveik visose šalyse vizos yra reikalauja

mos. Amerikos piliečiai, prieš išvažiuojant, gau
ti pasporto užtvritinimą arba vizą, turi kreiptis 
prie konsulo tos šalies, kurią ketina lankyti.

Vizų kainos visuomet mainosi, bet rodos se
kančios yra • vėliausios kainos: Vokietijos val
džia nesenai sumažino vizų mokestį, ir dabar no
rintis važiuoti per Vokietiją privalo mokėti bO 
centų už vizą tam tikslui, ir $2.00 už vizą apsi
stoti Vokietijoje per šešius mėnesius. Lietuva 
ima $1*1..00 už vizą, ir sekančios šalys po $10.: 

■ Finlandija, Vengrija, Čekoslovakija, Lenkija, Ita
lija, Jugoslavija ir Švedija. Pabaigoje antros se
sijos 68-tas Kongresas priėmė bylą, p. Fish įves
tą, autorizuojant prezidentą sumažinti vizų kainą 
arba visai prašalinti vizas, del tų šalių piliečių 
arba pavaldinių, kurios šalys teikia panašias pri
vilegijas Suvienytų Valstybių piliečiams. Tikėta, 
kad ir kitos šalys seks Vokietijos ir Suvienytų 
Valstybių sumažinimus ir ateityje Amerikos pi
liečiai, norintieji lankyti įvairias šalis, neturės 
mokėti tokias dideles gumas pinigų kaip dabar 
praleidžia.

Kaikuriuose atsitikimuose vizos aplikantas 
turi asmeniškai vykti pas konsulinį arba diploma
tinį svetimos šalies atstovą. Kituose atsitikimuo
se vizas galima gauti paštu. Nekurtos šalys krei
pia daug atydos į vizas. Jeigu asmuo nuvyktų į 
Franciją neturėdamas frantų vizos, jį tuoj gali
ma deportuoti. Jeigu Amerikos pilietis vyksta 
Vokietijon be vizos, tuoj turi kreiptis prie po
licijos išgauti vizą. Asmenys, neturėdami vizos, 
gali būti tuoj deportuoti iš Vokietijos. Lankantie 
ji Jugoslaviją turi prašyti įvažiavimo ir išva
žiavimo vizų.

Kažkurios Amerikos šalys nereikalauja pas- 
portų nuo Suvienytų Valstybių piliečių. Tarp tų 
šalių randasi Bahamas, Bermuda, Canada ir 
Cuba. Nereikia pasportų važiuoti iš Suvienytų 
Valstybių į Meksiką, bet reikalaujama nuo ame
rikiečių kurie įvažiuoja į Meksiką per trečią šalį. 
Tas svarbu asmenims kurie vyksta į Meksiką per 
Kubą. Kiekvienas Amerikoje gimęs pilietis Huris 
apleidžia Suvienytas Valstybes be pasporto turi 
su savim turėti gimimo metriką arba prisiegtą 
afidavitą nuo gerai žinomo Amerikos piliečio 
certifikuojant kur ir kada jis gimė. Ir kiekvie
nas naturalizuotas pilietis turi su savim turėti 
natūralizacijos certifi'katą. Prirodymas kartais 
būtinai reikalnigas del gryžimo į Suvienytas 
Valstybes, ir naudingas užtikrinti greitą įleidi
mą į Suvienytas Valstybes.

Naturalizuoti piliečiai turi atsiminti, kad jie 
gali pamesti savo Amerikos pilietystę jeigu jie 
per ilgai apsistoja svetimoje šalyje. Kuomet na- 

= turalizuotas pilietis apsigyvena ant dviejų metų 
‘ toje svetimoje šalyje iš kur paėjo, arba penkius 
metus kitoje svetimoje šalyje, Amerikos valdžia 
mano, kad jis sustojo būti Amerikos piliečiu.

1. Kad Vilniaus 
mas vieno Vatikano, 
takos;

2. Kad Vilniaus 
mis savarankiai, 
valdžios sutikimo;

3. Kad kalbos klausimus rištų 
susitaręs su Vatikanu.

O mes pasižiūrėkim, kas iš to išeitų, jei 
Vatikanas su p. Vygandu susiderėtų:

L Vatikanas lengvai sutiks skirti arcivysku- 
pą be lenkų valdžios įtakos, bet vistiėk paskirs 
lenką, — o jeigu ir ne lenką, tai tokį, kaip Zec- 
chini, kas lei-kams bus dar gerinus,

2. Tuomet tokia, sakysim Zecchini, skirs 
• klebonus Vilnijoje visai savarankiai, ir visuomet 

lenkus, o ne lietuvius, nes taip jam bus

Opiumas ir
Fabrikų 

prieš kurį 
G................
baudei 1 
kaip parodo faktai apie opiu
mo vartojimą, “ ~
pasirodo, kad motinos, išeida- r|e 
mos ryte į fabriką dirbti užpe- į 
ni kūdikius opiumu, idant tie' 
miegotų.
prantama. kad opiumo nuodai

i sveikatą neina ir da- 
ibar iš tūkstančio kūdikių ten 
miršta 632. Ir kituose miestuose 
tas pats dedasi. Tik ten ir pa- nereiškia* 
prasti darbininkaį rūko opiu-
mą. kaip kad Amerikoje darbi-' Jeigu Vatikanas išduos lietinius ii baltain- 
ninkai geria munšainą. Mat gir- s’us katalikus lenkinimui, tai šitoks pasielgimas 
tas jr opiumu apsvaigęs darbi- birės būtinai iššaukti sąjūdį o’oalsiu Loss von 
ninkas pamiršta savo vargą jr'R°nia (šalin nuo Romos) ir gali priversti pre 
gal, svajoti, nors naudos iš to 
nėra nei ant nagos juodimo. Jei 
daibininkai turėtų visados blai 
vius protus, tai surastų būdą 
pagerinti savo būvį, be pagalbos 
mu.išaino, ar opiumo.

Anglijos gi valdžia nenori 
drausti, ar aprubežiuoti opiu-

Sostą. Kanoniškosios teisės tUI’ės galę ant valstybinių tei- juos šelpti, bet pašalpą gauna ’mo auginimą Indijoje, 
Lenkija privalės sugrąžinti turtus, kurių bažnyčia tik 15- 20 nuošimtis bedmoių, kad iš to gauna milžiniškus pel- 

I Anglija geriau rūpinasi 
savais darbininkais, nes ji pa
šalpos duoda visiems savo be
darbiams, o ne tik jų daliai. Ru- 

.sų valdžia bando organizuoti 
.visuomeniškus darbus bedar
biams, bet pinigų stoka kliudo. 

—o— 
čia augusi jaunuomenė, vyne labai gražiu laiku — apie

Senesnioji dalis mūsų visuo-1 šienapjūtę, kada oras šiltas. Iš- 
menės labai kritiškai žiuri i mū važiavus gegužio 30 Lietuvoje 
sų čia gimusią jaunuomenę ir 

.nieko gero iš joj nelaukia. Vie
nok, nėr>'. galimi vienu pa:;rau- 

ikimu išbraukti visa jamiuomc- 
joę. ,
f Skaitytojai gal mat • kores
pondencijose apie pilimi loša A-

Darbininkų padėtis Rusijoj.
Anglijos unijų delegacija, ku

ri buvo 
ri, kaip 
Kaune, 
grįžtų i

I da nors
i savo patyrimui ir išvadų iš Ru- 
Į <ijos gyvenimo.
; Raportas padalintas į keletą 

itsinešll, ■ skyrių. Kalbant apie darbinin-

Konstitucija 1918 metų Ru- 
j priverstiną 

'darbą. Tas pasirodė gyvenime 
lygiu rekrutavimui jr atėmimui 
visų laisvių iš darbininko. To
dėl už poros metų priverstinas 
darbas atšauktas ir darbininkų 
samdymas paliktas ant tų pa
matų. kuriais jis atliekamas bur

siu
neteko prie Lenkijos padalinimo per Rusiją, Austriją 
Vokietiją. Lenkija apsiima išpirkinėti beverčius bažny- s:r 
tinius turtus augščiausiomis kainomis ir iš Lenkijos sa,!."‘ 
siųsti pinigus į Romą. Lenkija neturės teisių daryti su
tarties su kitatikiais. Lenkija labai daug visko apsiima, o 
Roma nieko. Ar Seimas užtvirtins toki konkordatą? Ko
kia ateitis laukia tikybų mažumas”?

Žodžiu sakant — Lenkija virto Vatikano kantonas. 
Tokios sutarties su Roma joki valstybė pasaulyje šiomis 
dienomis neturi ir nemano daryti. (Berods Lietuvos Vy
riausybė buvo labai užsigeidusi tokį konkordatą padary
ti ir Lietuvą paversti tik Vatikano kantonu, bet Papai 
padovanojus lenkams Vilnių, vargiai bebus Kaune kokių 
kalbų apie tą konkordatą.)

žygius lenkų liberalai, kuomet jų kraštas, tik ką pasi- 
liuosavęs, vėl yra pančiojamas vergijon. Reikia jiems 
pripažinti dalį teisybės. Bet reikia jiems į akis pasakyti, 
kad jie patys padėjo savo kraštui pančius nukalti, nes lig 
šiolei mielai pritarė savo klerikaliniams militaristams 
stiprėti ir grobti svetimas žemes. Tegul pragauja patys 
savo vaisiu.

Lenkų liberalai toli gražu dar nėra liberalai pirmei- 
vingųjų Europos Vakarti, bet atgaleivingujų pusiau 
mongoliškųjų Rytų. Jie ir dabar nesipiktina, kad Romos 
Vatikanas pašventino lenkų užgrobimą Galicijos 
Baltgudijos ir trečios dalies Lietuvos.

KUO MES PASITIKĖSIM?
Sąryšy su tragi-komedija dėlei Lenkų-Vatikano kon 

kordato, dabar Lietuvoje verda didelis visuomenės bruz
dėjimas. Vyriausybė pasiuntė Romai protesto notą, vi
suomenė rašo savo protestus, o dvasiškija ir klerikalinės 
partijos baisiai nesmagiame padėjime, nes šis atsitiki
mas gresia bažnytinės politikos kritiniu ir net religijos 
susvyravimu. Šiuo žvilgsniu kalbant, mūsų dvasiškijoje 
matosi net despderacijos, kaip tą rodo klerikalų laikraš
čio “Ryto” sekami žodžiai:

“Nenoromis kįla mintis: Neturime žemėje, net Ro
moje Tėvo, tik vien danguje... Toje tautos nelaimėje 
vien tik į dangiškąjį Tėvą norisi šaukti: “O Dievulėli, 
susimylėk! Tos Lietuvos pasigailėk, kuri Tau “šventas 
Dieve” gieda! Nejau už tai, kad ji karštai tarnauja Die
vui, jos skruostai per amžius ašaromis rieda?

“Ak duok kantrybės! O gana! Krūtinė mūsų kruvi
na ir sodžiai, pelenuos prašnekę į Dangų šaukti nenustos, 
kol net religijos šventos neteksime, viso ko netekę...

“Dievu pasitikėkime, bet ir patys netingėkime. “Dvi
galvių vanagų naguos, iš miego keldamas varguos, o 
Vilniaus neužmiršk, lietuvi! Čia netiktai kad praeitis, 
čia tavo irgi ateitis, čia kova vedama už būvį”...”

industrializma.s.
įvedimas Indijoj 
kovoja Mahatma Įspirs

ihandi ir kiti idealistai, neneša diktuojajna Vatikano valdininkų, prie kurių len- 
”‘-:--‘i to krašto jokios naudos, geriau prieiti.’’

3. Kalbos klausimas riš arcivyskupas susi- 
j su Vatikanu, kuris jau bus prieitas tų. ku- 
geriau moka prieiti.“
Kuomi tas pagerės? Ką padarysi, jei lietu- 
bus lenkinami, kaip ir šiandien? Ar revo- 

i Na, na, mes tam netikini, kad 
(mūsų dvasiškija. susidedanti iš bailių žmogelių, 
iš “paklusniausių Romos sūnų” su sykiu padary
tu taip, kaip kad padarė dvasiškija Čekoslovaki
jos arba Meksikos. Berods p. Vygandas štai ką

. Mieste Bombay į;u.^

viai I
ą, per dieną ramiai. Su- 1iuciją pakeisj

nūs. Taigi išeina, kad kultūrin
gi baltveidžiai leidžia tamsiems 
geltonveidžiams save nuodyti 
del pinigo.
Patogus laikus.

Reikia prisiminti, kad “Vie
nybės Agentūros ruošiama ek

skursija į Lietuvą nuvyks į Tė-

bažnytines ■■chizmos.’'
šito nebus. Tokiam stebuklui Lietuvoje, prie 

taip vergingos Romai dvasiškijos, nelemta įvyk
ti. Ant galo, kas čia bus Romai ant p, Vygando 
statomų trijų ultimatumų nusileisti? Mes jau 
nurodėm. kad tuos punktus Vatikanas lengvai 
galės priimti ir po senovės leisti lenkams naiki
nimą lietuvių kalbos, jų tautybės, kultūros ir vi-

delto, so gyvenimo. Lietuvių spauda bus smaugiama, 
iki jos visai neliks. Lietuviai nebus leidžiami j 
valdiškas vietas. Lietuvių žemės bus atimamos :r 
kolonizuojamos importuotais lenkais iš Galicijos 
ir Poznanians, atiduodamos tiems kareiviams, 
kurie uoliau atsižymės lietuvių kaimiečių plėši
mais. iš gyvenimų išvarinėjimais ir lietuvių vai
kelių
kyklų ir po arklių kojomis mindžiojimais, kaip 
jau tas buvo ligšiol daroma.

mušimais, mėtymais jų iš lietuviškų mo-

galima būti apie pradžią ir vi
durį birželio, o birželis yra gra-l 
ills mėnuo Lietuvoje.

Po šienapjūtės ateina rugių 
pjovimas, grybavimas, riešu ta
rimas ir kitos gražios Lietuvoje 
pramogos.

taip šaukę, kai Vilnių priskyrė lenkams Ambasadorių 
Tarybai, tai šitie šaukimai būtų galima buvę paskaityti 
už patriotizmo išsiveržimą. Bet dabar jiems mažai ver
tes lietuvių tauta tepriduos.

Šauktis j “dievulį” ir tik Juo pasitikėti, mes šian
dien skaitome mūsų tautai piktžodžiavimu. Tuo labiaus, 
kad pasiskaičius klerikalų laikraščius, matome, kaip jie 
įuožmiai puola visus pirmeivius žmones, koliodami “ei-, 
’ilikais”, “žydų draugais”, “lenkų draugais”, “bedie-
iais” O už ką? Už tai, kad mūsų pirmeivinėje spaudoje 
landoma šis momentas išnaudoti ir nurodvti visuome
nei, kaip mūsų klerikalizmas giliai į nelaimes įvedė visą 
Jetuvą. Juk tas teisingai nurodoma.

Lietuviai liberalai, šiandien Lietuvoje figūruoja tai 
po Valstiečiu Liaudininkų, tai po Santariečių, tai social
demokratų srovėmis, o Amerikoje tai Sandaros partijo
je, tai kitose pirmeiviuose organizacijose, del šito negalės 
šokti į tokius desperacijos ūpus ir šauktis viso dangaus 
ar pragaro sau Į pagelbą. Mes pasitikim ir pasitikėsim 
tik savo jėga, kaip tuo pasitikėjo Daukantas, Basanavi
čius, Kudirka, Šliupas ir kiti šios gadynės jų liberaliniai 
papėdiniai. Ne piktžodžiavimais, nė užsikeikinėjimais 
dangumi I ietuvos Valstybė tapo sukurta. Ji tapo sukur
ta ilgų metų kėlimu iš miego visos Lietuvos ir kvėpimo 
jai politinės ir valstybinės sąmonės.

Štai kuo mes pasitikėsim, ir toliaus dirbsim ramiai, 
tampriai, energingai. Į mūsų eiles stos kiti ir tą patį 
darbą ves. Kairumo ir dešinumo mes nepripažįstame, nes 
kaip vienur taip kitur išeinama į šuntakius, paskui des- 
peruojama. Patriotizmas, mokslas vienybė — štai mūsų 
galybe.

Katrie norit, mus keikit. Mes nesikeiksim, nes iš to 
jokios naudos.

Tušti p. Vygando šūkavimai “Lietuvoje,“ 
gąsdinimai Vatikano “šalin nuo Romos“ ir schiz
momis. Vatikanas šito visai nenusigąs. Jis ši
tokius reikalavimus galės išpildyt. Vatikanas 

, mato, kad ne to iš jo reikalaujama. Patsai p. Vy
gandas pasisako, kad Lietuvos klerikalai nerei- 

jkalauja Papos pakeisti pasirašytą su Lenkija 
| konkordato. Jis pabaigoj rašo:

“Tiesa Vatikanui sunku pakeisti jau pasi
rašytą konkordatą, bet jis gali padaryti nurody
tas išimtis pridėtinėj prie konkordato sutarty.” 

štai tau ir visas p. Vygando baisumas! Ko
dėl jam nepareikalauti iš Vatikano, kad jisai Vil
niaus žemės klausimą visai išimtų iš konkordato 
su Lenkija? Kodėl Vatikanas negali Vilniaus pri
skirti Lietuvos dvasinės srities teritorijon? Arba, 
kodėl negali, — jeigu negali — palikti Vilniaus 
visai ramybėje, iki laiko bėgis išriš politine Vil
niaus padėtį?

i Bet šito Lietuvos klerikalai nepadarys. Tokio 
žygio jų galva,- nesuimti. Nežiūrint p. Vygando
grūmojimo Vatikanui su “užpakaliniu’’ protu, tai 
yra spyrimu užpakalinėm koojm, šitas spyrimas 
bus toli silpnesnis už spyrimą asilo; jis bus lygus 
spyrimui uodo.

o--------------o--------------o
r -

Ni artojėlis, ni šienpjovėlis, 
Aria, akėja, nieko nesėja; 
Kojomis vėto, rankomis mėto. 
Krūmai tik dygsta, pėdsakos nyksta...

Jei vėją tankiai tarp žmonių sėsi, — 
Nuo audrų tankiai pats nukentėsi!... 

—o—
Per augšta užkopti j dangišką svietą, 
O čia ant žemelės kietoka jau vieta...

Ant seno vilko nugaros, 
Dar nieks nejojo ir nejos!

__— A. J. Jokūbaitis.

O ■O O

LIŪDESIO MINTYS

Tu taip arti ir — tolima. 
Tavęs pasiekti negaliu. 
Tik akys trokšta per dienas 
Ir aš — žuvis, žvėris narve.

Tava širdis — ne man, ne man... 
O taip ilgiuosi per dienas, 
O taip pavargęs per naktis — 
Kodėl tu mano neesi?

Mylėčiau tave, angele! 
šypsočiaus tau ir melsčiaus — Tau!
Man būtum Dievas ir būtis, 
Man būtum laimės šaltiniu.

Dabar — laimingas aš esu
Viena viltim... tuščia viltim, 
Bet vis dėlto tikiuos išvyst, 
Tikiuos... nejaugi to nebus?

Ateik per sapną pas mane: — 
Tave myliu — Tavęs geidžiu — 
Tiktai priglaust ir pabučiuot — 
Tik pasidžiaugti bent trumpai.

3 • i . 1 . . -

Ką Tu veiki? — linksma, liūdna?...
Ar dar mane atsimeni?
Gal Tu verki? — Tave myliu,
O Tu? — Na, pasakyk, meldžiu!

— A. Venclova
o-------------- o-------------- o

Eik su žiopliu pagrybautų, — 
Tuojau kelmus ima rautų;
Eik bažnyčion — varnas šaudo;
Jei žuvautų — varles gaudo!...

—HOI—

Viralo nepūtęs netvirtink kad šaltas, 
Telis juodu gimęs niekad nebus baltas!

— A. J. Jokūbaitis
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Honio

va- 
ro- 
ka- 
su-

XVI.
Dar biskį del “flirto su Vati

kanu.” — šiuo momentu Lie
tuvos pažangiosios srovės per
gyvena iištikrųjų linksmas 
landas, Lietuvoje pradėjo 
dytis “cūdai”... ugi Kaune 
talikiškos srovės Kovo 8 d.
rengė mitingus-demons'tracijas 
prieš... savo religinį “neklaidin
gą” autoritetą, Papą. Iš tikrų
jų linksmas momentas! Nors 
žmonėse įsigilinusi patarlė, jog 
negerai esą juoktis iš svetimos 
nelaimės, bet jau nuo prigim
ties žmogui yra duotas būdas, 
kad noroms-nenoroms šypsena 
veržiasi ant lūpų pamačius Į- 
klimpusi savo priešą... krikščio- 
nys-kata'likai gi taip įklimpo ir 
tokioj juokingoj pozoj, jog kaip 
nesilaikytumei — juokas ima ir 
gana.

Ištikrųjų katalikų politikai ne 
lemta padėtis. Atsidūrė taip be- 
išeiginėj bėdoj, jog “eisi miš
kan — būsi luptas, neisi miškan

PUBLO
UŽDEGI

MAS

'i Apsaagok ivalknm

SANYKITg
ProfllaktM vyrami, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35c. 
(Tarba (4 ’s) *1.

Visose aptiekose ar 
8ao-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman St.
New York.

Prašyk aprašymų j

— būsi luptas”...
Praeitam savo laiške pada

viau keletą citatų iš krikščionių 
dienraščio “Ryto,” kurios paro
do, prie kokių išvadų padėtis 
krikščionis verčia. Dabar paduo
du ištrauką iš įvadinio straips
nio valstybės oficiozo “Lietu- 
•vos” (kovo 7 d.), kurį rašo pats 
“gaJbiausis diplomatas ir istori
kas” p. Vygandas (kurį visi 
mena esant kun. Purickiu), ku
ris prieina prie dar aiškesnių iš 
vadų. Pažymėjęs visuotiną mū
sų visuomenės ir spaudos pa
smerkimą del pasirašyto Vati
kano su Lenkija konkordato, p. 
Vygandas klausia: “Bet kasgi 
toliau? Ar visikas baigsis tuo, 
kad pašūkausime, papypsime, 
pakoliosime Vatikaną, valdžia 
pasiūs protestą, gal nutrauks 
derybas del konkordato ir santy 
kius su Vatikanu.... ir daugiau 
nieko?”

P. Vygando nuomone, šito bū 
tų permaža. Girdi, toks pasielgi
mas labai panėšėtų į žygį anų 
rusų studentų, kurie siaučiant 
reakcijai susirinko gausingai 
Petrograde ir, išdebatavę ilgas 
valandas, nutarė: “Predat 
vsiech ministrov prezreniju”... 
Girdi, rusai turi patys apie save 
posakį, kad: “russikij čeloviek 
zadnim urnom kriepok.” Deja, 
esą, tas posakis labai tinka ir 
lietuviams (aš biskį pataisysiu:

Tel. Greenpoint 5762

J. MAŠINA USKAS 
— ir —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

paveikslus; pa-malevojame visokios rūšies 
atnaujiname senus. Darbą atliekame už ma-

Potografuojame Ir 
darome didelius ir 
žą kainą. Ant pareikalavimų einame į namus, kaip tai del: pa- 
grabų ir bankietų. Todėl jei mylite turėti geresnės rūšies pa
veiksią, reikale kreipkitės pas mm šiuo adresu: —

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

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

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

garantuojame laisnj ir diplomą — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedeliomis

MOKYKLA

bu mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York City

OSVALDAS KIBURIS
UŽEIGA.

yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanias valgias, 
užkandžiai ir draugišką užėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas — 

OSVALDĄ KIBURĮ
818 GLENMORB AVENUE, BROOKLYN, N. T.

(East New York) Tel. Cypress 3980

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

kaip

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

X-Spindulių ir Wassermano kraujo ištyrimas, kemiška 
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 8 vakaro. Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų

šiuo atveju šis posakis tinka ne 
bendrai lietuviams, tik šių dienų 
liet... krikščionių-demokratų par 
tijai!). Ir pas mus esą, “užpa
kalinis protas” yra daug stip
resnis už “pirmagalinj”... Pa
daręs įtokią įvadą pj. Vygandas 
sako:

“Mes taipogi arba sėdime 
rankas sudėję ant pilvo, kaip 
buddistų dievukai įsižiūrėję į 
savo bambas, arba k'lupčiojam 
prieš visokias pasaulio galy
bes bei autoritetus ir laukia
me jų “teisingumo.” Kai tos 
galybės bei autoritetai sudro- 
žiia mums per ausį, mes pa- 
pykstame, pašilk alio jame, bet 
savo taktikos nekeičiame. 
Mes vis pamirštame, kad šian 
dien ypatingu būdu galioja 
principas, kurį kadaisiai pa
skelbė didžiausias 17-to šimt
mečio filosofas ir etikos mo
kytojas — Baruch d'Espino
za: “Unusquisque tanltum ju
ris kabet quantum potentia 
valet” (kiekvienas tiek turi 
teisės kiek pajėgos). Mes 
klupčiojome prieš Santarvę ir 
ipasitikėdami jos “teisingu
mu,” maldavome, kad jinai 
malonėtų “teisingai” nusta
tyti mūsų sienas su Lenkija. 
Kada Santarvė tas sienas nu 
statė, tik, deja, išeidama iš 
augščiau nurodyto d’Espino- 
zos principo, mes papykome, 
pasikoliojome, bet taktikos 
nėpakeitėme. Mes dar ir šian
dien tikime Santarvės teisin
gumui beį sąžinei ir vis pa
mirštame, kad vienas tos pa
čios Santarvės politikas yra 
pasakęs: “I cannot afford to 
keep a conscience” (mano iš 
tekliai neleidžia man išlaikyti 
sąžinės arba sąžinė, laikyti 
man yra perbrangu).” 
Ir tdliau:

“Jeigu mes tvirtai tikėjome 
Santarvės teisingumui tai su
prantama, jog dar tvirčiau 
tikėjome Vatikanui. Mes vai
zduojamės, kad Vatikane sėdi 
ant sosto popiežiaus rūbais su 
tiara ant galvos (kaip tai 
matome paveiksluose), šv. Tė 
vas. O ties jo galva augštai 
ore — šv*. Dvasia, balandžio 
pavydale. Ir aip šv. Dvasios 
vedamas šv. Tėvas sėdėdamas 
soste patsai valdo Bažnyčią 
ir atlieka visus reikalus.” 
Taip, tą “teisybę” kalo ir te- 

bekala kunigai su plaktuku gal- 
vosna mūsų motinų, o motinos 
mūsų galvosna. Pasekmėj to, 
daugelis iš mūs tikėjo, kad ša'-ia 
“švento” “tėvo” visuomet tupi 
balandis (“šventa” dvasia) ir 
“tėvui” įkvėpia iš dangaus pa
einančias šventas mintis, kurias 
jis įgyvendina čia, ant “pra
keiktos” žemės. Tokiu būdu ti
kėjo, kad “švento” tėvo darbai 
peklaidiingi, nes jie įkvėpti iš 
augščiau... Taip mus mokino ir 

(mes, daugumoje, tikėjome. Bet 
. tikrenybėj, kaip sako p. Vygan
das, esą netaip, nes:

“Ištikro gi yra visai kitaip, 
šv. Tėvas yra tankiausia jau 
senas žmogus (reiškia — 
durnas?!). Jo valdomoji Baž
nyčia apima ne vieną kitą vai 
stybę, bet visą pasaulį. Turė

damas tokį didelį valdymo ob
jektą popiežius patsai gali ri
šti ir tvarkyti vos vyriausius

prie jų
to, ko

kalboje

Iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo %
MA TALPINAMA SINIOB IB AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. KASOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELN4. JUDfiJIMĄ

LOS ANGELES, CALL.
Lietuviai Eina į Kratomus 

Paveikslus
Kaip žinoma, krutamu paveik 

siu industrija yra pelningiausi. 
Šimtai milionų dolarių suplau
kia į Hollywood ir Los Angeles 
kas metas. Lietuviai taipgi iš
moka šimtus tūkstančių dolarių 
krutamiems paveikslams; tad 
kodėl lietuviai negali pasinaudo
ti proga ir gauti dalį to turto. 
Kad pasinaudojus tąja proga, 
būrelis sumanesniu lietuviu su 
Francis Vailuskiu priešakyj ei
na į krutamu paveikslų indus
triją. Tam tikslui Francis Va- 
luskis suorganizavo kompaniją 
1923 metais, bet del stokos spė
kų iki šiol mažai kas buvo vei 
kiama. Bet dabar jau smarkiai 
žengiama pirmyn. Jau turi pri
rengę veikalą ir už keletą die
nų pradės lošti. Veikalas paim
tas iš kontrabandos laikų, ku
ris bus labai žingeidus.

Francis Valuskis yra žmogus, 
kuris mažai kalba, o daug dirba. 
Turi penkių metų patyrimą to
je šakoj ir vis dar tyrinėja- 
studijuoja. ‘Jo vieninteliu tiks
lu buvo dasiigautj į krutamu pa
veikslų industriją ir tam daly
kui pašventė daug laiko ir pi
nigų. Jo tikslas dalinai jau, at
siektas, pradžia jau padaryta; 
lieka tik pradėtą darbą tęsti 
lyn. Nėr abejonės, kad savo 
šią pilnai atsieks..

Jo pasiryžimas yra duot 
?ą eilę veikalų iš Lietuvos
tori jos bei lietuvių gyvenimo. 
Tuomi bus atsiekta du tikslai: 
išsireklamuos Lietuva su jos 
žilos senovės Istorija ir duos pel 
ną tiems, kurie tą dabbą dirbs. 
Nes kas-gi nežino, kad kruta- 
mi paveikslai yra geriausia bū- 

1 das ko nors išreklamavimui. 
Juk krutamus paveikslus lanko 
veik visa Amerikos visuomenė.

Kadangi Lietuvos istorija tur 
tinga visokiais nuotykiais, tad 
yra daug medžiagos del kruta
mu paveikslų, kurie užintere-1 Barre, atsikėlė iš numirusių ir 
suos mi'lionus krutamu paveiks
lų 
tik 
mo 
ta, 
jo. 
tys 
kaip matote, Francis Valuskio 
kompanijai dirva gana plati.

Svečias.

labiausiai pasiturinčių lietuvių ’ SLRK. 178 kp. parengė balių po 
Plymouthe. Apart labai populia- bažnytinėje svetainėje. Muzikan — 1 • i • V • •• 1 • i ' . . ... . —

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa Į Kauną 

$203.00 Ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENAI 

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

arba
White Star Line 
Red Star Line

No i Broadway, New York

Bažnyčios reikalus ir vos ap
graibomis’ ’...
Reiškia nebeapžioja. O ka

dangi jis nebeapžioja ir prie to 
dar persenas ir išgveręs, tai:

“Viską kitą atlieka augštes 
nių ir žemesnių valdininkų 
(žinoma, kardinolų ir kuni
gų!) štabas. O valdininkai ir 
Vatikane yra valdininkais 
(tankiausia, kaip pas mus!). 
Kaip ir kiti valdininkai jie 
kartais elgiasi visai netaip, 
kaip to šv. Dvasia arba net 
ir paprastoji sąžinė reikalau
ja. Kas moka geriau 
prieiti, tas ir gauna 
jam reikia.” 
Paprastoje lietuvių

mokėt prieiti, reiškia kyšį duot. 
Bet mes ji suprantame! Net 
Oficiozo bendradarbis, kaipo ci
vilizuotas, gerai aptašytas ir 
gabus diplomatas taip viešai ir 
nuogai drovėjosi išsireikšt... 
pats Saliamonas protingiau ir 
teisingiau ncišsireiikš ir tokios 
nuogos krikščionių “teisybės” 
neatidengs...

Bet tokiame atvejyje yra dar 
vienas rusų posakis, rodos Go
golio užrašytas: “unter-oficier- 
skaja žena sama sebia vysiekia”

Krikščionys demokratai įklim 
po. Tą patys jie visu frontu pri
sipažįsta. Bėda tik tame, kad 
įkli tautos vadai įvedė visą tau
tą į klampynę. Išėjimui iš klam
pynės, augščiau minėtas “gabu
sis” diplomatas pataria štai ką:

“Klaidos taisyti yra sunku, 
bet is tik jos reikia taisyti. 
Todėl jei ne visi buvome stip
rūs “pirmagaliniu” protu, 
tai sustiprinkime bent savo 
“užpakalinį protą” » (vertas 
kademo patarimas!), dėlto, 
kad geriau turėti nors ir “už, 
pakalbu” protą, negu būti 
visai be jokio proto.” 
O šio gabaus “užpakaliniu 

irotu” bendradarbio, reikią taip 
laryti:

“Pareikšdami Vatikanui 
griežtą protestą prieš Vii-

. ‘ «... 1 . I

niaus vyskupijos inkorporavi- 
mą lenkų bažnyčios organiza
tion, mes privalome pareika
lauti, kai del straipsnio II, 
kad Vilniaus arcivyskupas bū 
tų skiriamas vieno Vatikano, 
be jokios lenkų valdžios įta
kos; kai del str. 19, kad Vil
niaus arcivyskupas skilia kle 
bonus savarankiai, nereikalau 
damas 
placet, 
įkalbos 
kūpąs 
nu”...
Ir nors Vatikanui, girdi, esą 

sunku pakeisti jau pasirašytas 
konkordatas, bet jeigu, girdi, pa 
sisektų pravesti šituos reikalavi 
mus, tai nors formaliai pada
ryta skriauda Lietuvai ir pasilik 
tų, bet nors lenkinami per baž
nyčią būtų užkirsta kelias...

Nors ir “gabaus” diplomato, 
bet neperdidelis suraminimas, 
duoti patarimą veikti vėla per 
Vatikaną ir su Vatikano pagal
ba, kuri jis pats keliolika savo 
straipsnio eilučių augščiau atre- 
komendavo mums kaipo iš da- — - ---------  — ----- -----
lies pasenusių, išgverusių, ir iš vakare, todėl daug kur užeiti 
dalies — kyšininkų įstaiga!

Tokioms tokelėms esant,, Kau
nas (kademų) mitinguoja, de
monstruoja... “Znat” ona silna, 
čto lajet na slona” — mes sau 
tvirtiname... bet širdyje aima
nuojame, kad vyžota ir klumpė
ta Lietuvos visuomenė netur
tinga realiausiu šiame atvejyje 

(padariniu — kyšiu, be kurio mū 
sų dalykai — siekt!

Nusipolitikavome, tai nusipoli 
tikavome! Visa viltis tik jumy
se, broliai amerikiečiai, — jūs 
turite, man rodos, visais atve
jais tvirtą šventakuprių partiją, 
kuri gal turi gabių politikų biu
rą įsteigus. Siuskite nors kokį 
desėtką mums! Antrašą sužinot 
galite “Tarkos” redakcijoje. 
Jeigu ne, tai nors geresnių, ne
gu p. Vygando, patarimų duoki
te. Matote, kad Santarvė mūsų 
klupčiojimų neklaus, Vatikanas 
kyšių reikalauja ir Vilniaus 
klausimas įstrigo tokion tanku- 
mynėn, jog iš ten iškrapštyti nė 
ra vilties...

jokio lenkų valdžios 
ir kai dėl str. 23, kad 
klausimus riša arcivys 
susitaręs su Vatika-

to- 
tik

vi- 
is-

rėš lietuvių užeigos, jis su kitu 
dalininku yra savininkas vienos 
iš didžiausių mėsinyčių Wyo
ming Klony. Malonu, kad lie
tuviai prasisiekia.

Pasisvečiavęs ir pasikalbėjęs 
su p. Raklevieium, leidaus apžiū 
rėti buvusios “Vienybės” sos
tinės. Daug permainų įvykę. 
“Vienybės” senojoj vietoj yra 
mėsinyčia. Šalimais namas apie 
Kalėdas išdegęs ir nelaimėje 
žuvo net 6 ypatos, tų tarpe 2 
lietuviai (kiti lenkai ir slova
kai). Dabar griuvėsius prade
da valyti.

Daug senųjų buvusių lietuviš
kų įstaigų — dingę. Miestelis 
keičiasi. Lietuviai čia nebe taip 
garsūs, kaip kad buvo dar pirm 
1907 metų, kuomet “Vienybė” 
iš čia persikėlė į Brooklyną. A- 
nais metais Plymouthas buvo 
labai garsus įr daug lietuvių iš 
tolimų Amerikos kolonijų čionai 
atvažiuodavo, aplankydami “V- 
bę”, kaipo seniausį laikraštį ir 
kaipo vietą, kur begalinė daugy
bė Amerikos visuomeniškųjų reį 
kalų įsikūrė.

Dabar Plymouthe, seniaus gy 
venusiam ir apsilankiusiam, da
rosi nyku ir griaudu, žmonių 
senųjų daug nebėra — vieni iš-1 
mirę, kiti kitur išvažiavę. Jau
noji karta, kaip matosi, nebeį
stengia lietuvybės vėliavos pa
kelti, kaip buvo anais laikais.

Ar pakilsi kada, Plymouthe, 
į aną senąjį garsą? Ar dar su- 
grįžš tokie vyrai, kaip Paukš
čiai, Burba, žilius ir kiti? Ga
lima būtų kas dar veikt jei Wil
kes Barrės lietuviai prie to pri
sidėtų. J. O. Sirvydas.

tus pasisamdė italus, dėlto atė
jo ir italai. Kun. Cybelis, šo
kimo laiku, įsižiūrėjo į porą 
šokančių italų ir taip pasigro
žėjo, kad suriko ant lietuvių: 
“Sustokit! Pasižiūrėkit, kaip 
gražiai italionai šoka.” Parapi- 
jonai šmunkš-šmurkš į kampus 
sulindo ir žiūri, ką čia tėvelis 
taip nori parodyt cūdauno iš ita 
lionų. žiūrim, žiūrim, ogį nieko 
ypatingo, tik italionukai moka 
nervingai pasikraipyti, o mūsų 
kunigėlis pats, kad ploja, tai 
ploja katutes.

Iš tokio lietuvių 
sipiktinau ir greit 
kęs tą “publiką” 
iš 15 ar 20.

įžeidimo pa- 
išėjau, pali- 
susidedančią 

Supykęs.

WORCESTER, MASS.

Balandžio 2, 3 ir 4 dd. Auš
relė savo svetainėje rengia “fė- 
rus” arba bazarą palaikymui 
salės, kuri nemažai kainuoja. 
Prie surengimo prisidėjo ir SLA 
318 kuopa, kurios veikiančioji 
komisija, ypač p. M. Montvilie
nė, daug yra surinkusi iš krautu 
vių aukų ir visokių gerų daiktų.

Aušrelės choras, po vadovys
te mokytojo Jono Dirvelio mo
kinas Petrausko operetę 
rūtė.” Kaip girdėjau, bus 
dinama 26 d. balandžioe.

Taigi, Worcesterieciai,
po biskį, juda, kruta; tik šiuom 
kartu mažai, matosj žinių laik-, 
raščiuose. J. K.

“Bi- 
vai-

nors

PHILADELPHIA, PA.
Kun. J. Petraičio laikraštis vėl 

mirė.
Nuo Naujų Metų pas mus pra 

dėjo eitį “Tėvynės Balsas.” Tas 
laikraštis buvo miręs Wilkes

NORTHS 
r— LLOYD*“! 
BSUGRĄŽTINES LAIVKORTES

NUPIGINTA KAINA

I 1 LIETUVĄ
PER BREMENA 

Puiki Trečia klosa, kajutos

RMAN

lankytojų, nes prasti, vien 
iš Amerikos žmonių gyveni- 
veiikalai žmonėms nusiibos- 

nori pamatyti ką nors nau- 
Ir tą ką nors naujo pama- 
Lietuvos istorijoj. Taigi,

\ Nepiliečiai grįžtanti hėgy 12 
\ mėnesių, be kliūčių įleidžiamiapsigyveno pas mus, Prano Stot 

kaus spaustuvėj.
Kadangi to laikraščio reda'k- 

torium yra kur. J. Petraitis, tai 
visi mūsų klebonai užšaukė baž
nyčiose storu balsu, kad visi jį 
užs iip r en um e r u ot ų.

Kol žmonės rašėsi, tol ir “Tė
vynės Balsas” ėjo. Dabar jau 
sumažėjo prenumeratos, tai su
stojo ir “Tėvynės Balsas.”

Aną. šeštadienį nuėjau pas 
Stotkų, kurs spausdina “T. B.”, 
klausiu: kodėl neišėjo laikraš
tis? “Nagi, sako, kad kun. Pet
raitis neužsįmoka už spaudą. 
Girdėjau, kad Wilkes Barrėj nu 
nešė žmonių sudėtų pinigų kelis 
dešimtis tūkstančių, gali ir man 
taip padaryti.”

Gaila, kad taip einasi su 
naujais laikraščiais, čionai 
Petraičio seserys ėjo per 
bas ir užrašinėjo ant keturių 
metų, o neišgyvena nej pusane- 

i_!čio. Tuo būdu tik užkerta kelią 
kitiems laikraščiams.

Skaitytojas.:

32 Broadway, New York 
ayba pas vietos agentus

UOLLANRI H AMERICA LINE kF
TiesuB-trampaa keliai per Rotter

dam ’ų, j ir iš visų dalių

p.

PLYMOUTH, PA.
, Įspūdžiai iš kelionės
Kovo 15 vakare mudu su 

Strumskiu, turėję prakalbas
Wilkes Barrėje ir pasisvečiavę 
pas Vaišnį, nuvykome aplan
kyti senosios “Vienybės” buvei
nės Plymouthe. Tai buvo vėlai

negalėjome. Apsilankėme pas 
seną draugą, Petrą Chmieli.au- 
ską. Tai buvo vienas iš draugų 
dar naibašninkų Paukščio ir Bra 
zio. Kadaisiai dainuodavo lie-. 
tuvių chore. Nuo to laiko ir iki-i 
šiol jis turi gražią lietuvių už
eigą. Jis su savo žmonele mus 
gražiai pavaišino, pasišnekėjom 
apie senovę ir dabartį. Jo šei
mynėlė — muzikališka. Skam
bina pianu ir smuiku griežia, 
p. Strumslkis dar paskambino. 
Taip ir praėjo vakarėlis.

Ant rytojaus, aš dar vienas 
nuvykau pasižiūrėti dienos me
tu, kaip atrodo mūsų “senas 
Plymouthas,” Apsilankiau pas 
na'bašnin'ko Brazio draugą, 
kriaučių Simukaitį. Potam užė
jau pas “Vienybės” draugą ir 
stambų jos šėrininką, Kazį Rak- 
levičiy, (227 E. Main St.). Tai 
irgi senas “Vienybės” leidėjų ir 
šio laikraščio draugas, žmogus 
jau viduramžis, bet visuomet 
energingas, meilus ir priimnus. 
Jis dabar bus bene vienas iš

tais 
kn. 

stu-

AKRON, OHIO.
Kunigui net italioniški šokiai 

geriau patinka
Kur Roma padvilksta, ten ku

nigui pakvypsta. Vasario 8 d. 
r— ........ ...............

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra 
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pašino 
Siamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų dele 
rašyk bile vietiniam agentai, arbt

HOLLAND AMERICA LINE 
24 B tat e Street New YtJtk.

______________________________________ L

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

flL&X SHRUPSKI
Pranešu |

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

ALEX SHRUPSKI |
•1 So. Ind Str., Brooklyn, N. Y.

Telephone 885 Greenpoint

3



VIENYBE

Kode! Lapė Turi Ilgą Uodegą
(Feljetonas)

Vertė iš rumunų kalbos L-pas

Kitados gyveno toks medžio- mane ir saugok mane nuo šito 
tujas visada vesdavosi su savim blogo Įpročio viską meluoti. Ti- 
tarną. Grįžęs iš medžioklės, t is 1 kėk, jog aš patsai nenoriu viso- 
—---- r . ...... n*, me|us sklaidyti. Tik lie*-

žuvį negaliu sulaikyti, nes jis 
patsai lenda iš burnos ir kažin, 
ką šneka. Tam pašalinti pada
rykime tarp mudviejų tokią 
maždaug sutartį, kuria einant 
galima būtų man atprasti nuo' 
to netikusio papročio. Tada »rį 

o jojo tarnas priverstas tavo sąžinė bus gryna. Kai aš 
būsiu kokioje nors žmonių kom 
panijoj, tad tu visada stok už 
mano pečių, ir išgirdęs mane 
ką meluojant, tuojau truktelk 
mane už rankovės, tada aš su
silaikysiu ir nemeluosiu.

Praslinkus kelioms dienoms, 
sėdėdamas už stalo, medžioto
jas ėmė pasakoti aplinkiniams 
klausytojams savo nuotykius, 
kad jis bemedžiodamas pama
tęs prieš save lapę, kurios uo
dega turėjusi ne mažiau kaip 
penkis sieksnius ilgumo.

Kada jisai karštai pasakojo, 
tarytum tikrą tiesą dėstyda-

ponas mėgdavo pasakoti visokių kilis 
nuotykių, kurie niekad nėra bu
vę po pasaulio Įkūrimo, dargi 
net sapne. Ir tatai pasakodamas 
Jis visada liudytoju statydavo 
savo tarną, labai dievobaimingą 
žmogų, šiandieną taip, rytoj 
kitaip tas medžiotojas meluo
davo, 
buvo visa tai paliudyti kaip tik
rus faktus. Pagaliau tokio me
lagingo liudytojo amatas tam 
tarnui nusibodo, ir jis paprašė 
poną, kad atleistų jį iš vietos. 
Ponas norėjo sužinoti priežastį, 
de| kurios tarnas nebenori pas 
jį būti. Tad jis paklausė švel
niai tarną: — Ar tau nepakan
ka algos ar nesi patenkintas gy
venimu, kad nori mane pames
ti? — Noriu išvengti nuodėmių, 
— atsakė tarnas. — Viskas p is 
tamstą yra gerai, tegul Dievas 
tamstą laiminga. Bet aš atvirai 
pasisakysiu, kad nepyktum: ma

Į trumpino uodegą, sakydamas, 
jog esą buvę nemažiau kaip vie
nas sieksnis ilgumo. Trečią kar
tą tarnui truktelėjus už ranko
vės, jis sutrumpino tos lapės 
uodegą ligi pusės sieksnio. Pa
galiau jausdamas už savo pečių 
tarno nekantravimą del sklei
džiamo molo, medžiotojas dar 
kiek nusileido, sakydamas: — 

j — Pusės sieksnio gal nebuvo, 
bet dvi pėdas ar gal daugiau 

į tikrai buvo!
Į. Tarnas tai girdėdamas be ga
lo džiaugėsi, kad jojo ponas- 

1 pagaliau paliovė melavęs ir kad

tokiu būdu išsivadavo iš šėtono‘sumokėti už Įsigytąjį Realinės 
pagundos. Jis manė, jog dabar 
atėjo geriausias 
lutinai atpratinti 
Javimo, ir todėl 
kartą truktelėjo 
rankovės. Bet medžiotojo kan
trybė pasiekė savo augščiausio 
Įtempimo ir neišlaikomai plyšo. 
Ir jis, atsigrįžęs Į savo tarną, 
ėmė bartis:

momentas ga- 
poną nuo me- 
jis paskutinį 

savo poną už

— Rupūže, ar tu nori, kad la
pė būtų visai be uodegos?! Tu 
greičiau sprandu nusisuksi, ne
gu mano lapė liks be uodegos!

Realines Mariampolės Gimnazijos
Iš Amerikiečių 1924 m- aukos

Anelė Liutkus, Boston, Mass.

SLA. 103 kuopa? New York 
— $17.10.

Simano Daukanto Dr-ja, Chi
cago] per J. 'M. Locaitj — $50. 
Lietuvos Mylėtojų Draugija 
Amerikoje — $30.00.

Lietuvių Pašalpos Kliubas, 
Chicago, per A. J. Lazauską —

111.

SLA. 12 kp. Nanticoke, 
per J. Bielevičių — $27.00.

SLA. 293 kp. Wilsonville, 
per P. Katava — $10.00,

SLA. 122 kp. Chicago, per M.
Mikclaitį — $40.00.

Teisybės Mylėtojų Dr-ja, Chi
cago) per p. Butkų — $29.50.

Lietuvių Prog. Draugijų Są
ryšio Waterbury per V. Bradū- 
ną _ $40.00.

Lietuvių Mokslo dr-ja Bos
ton, Mass., per M. Maneli —$55.

Mariampolės gimnazijos namam 
statyti žemės sklypą, viso — 
1776 ketv. sieksnių plotas, vai
siniais ir kitais medžiais sody- 
tas, labai gražioje ramioje Ma
riampolės vietoje prie miesto so
do. šios žemės pirkimo aktas 
rašytas Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Centro Valdy
bos vardu Mariampolės Notaro 
Žukausko kontoroje, aktas pa
žymėtas 898 N ir Įregistruotas 
Mariampolės Apygardos Teismo 
Ypotekos knygose. Pirkimo ak
te pasakyta, kad, jeigu dėl ku
rios nors priežasties likviduotū- 
si L. M. P. Sąjunga, kur, dabar 
laiko Realinę Mariampolės gim
naziją, tai ši žemė turi būti ati
duota Vinco Kudirkos švietimo 
Draugijai arba kitaf pažangiųjų 
žmonių švietimo organizacijai 
Lietuvoje. Už Įsigytąjį žemės 
sklypą sumokėta 3,090 dolarių 
— 3(1000 litų neskaitant pirki
mo išlaidų. Jonas Valaitis 
Lietuvos Mokytojų Prof^Sąjun- 
gos Centro Valdybos Įgaliotinis 
Realinei Mariampolės Gimnazi
jai.

Garsinkites
ODINĖS LIGOS I

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
Antiseptiškas mos t is.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiuuciai kreipki* j aptiekę

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

’* FOT*

CONSTIPATION
tai, mane graužia sąžinė, ku- mas, tad jis tuojau pajuto, jog
rios balsas man ką kita sako. 
Man neramu daros pamąsčius, 
kad del tokių dalykų gali tekti 
amžinai pragaro ugny kęsti. At
leisk pagaliau, mane nuo šios 
vietos.

Girdėdamas taip kalbant, po
nas giliai susimąstė. Bet žinoda 
mas savo tarną esant kaip vieną 
sąžiningiausių žmonių, jis pa
galiau pasakė taip:.— Klausyk, 
Aš matau, kad esi labai dievo
baimingas. Pasilik ir toliau pas

jo tarnas iš užpakalio jau trau
kia ji už rankovės. Jis atsi
minęs ką tatai reiškia, pasijuto 
bemeluojąs ir norėjo savo pa
sakytus faktus kiek pataisyti. 
Todėl dar pabriežė, kad pačiame 
medžiokles karštyje jis vis dėl
to nesąs gerai Įžiūrėjęs lapės 
uodegos ilgi, bet ne kiek ne
abejojąs, jog uodega turėjusį 
nemažiau kaip du sieksniu. Tar
nas vėl truktelėjo savo poną už 
rankovės, ir medžiotojas vėl su-

Dr-ja Liet. Tv-bė, Dr-ja Liet. Liet u voš šelpimo Fondas. Ci- L’žrašykit

KOVO (MARCH) 31 D., 1925 

//if1 l -r 11‘Vienybėje

Kareivių, Dr-ja Apšv. Vyrų ir 
Moterų, Vakar, žvaigždės Pa
šalpos Kliubas, Cicero, III., per 
K. Deveiki — $61.00.
Lietuvių Kriaučių Kliubas ir 
Chicagos Liet. D-ja per J. De
gutį — $35.56.

Per Realinės Mariampolės 
Gimnazijos Fondo iždininką K. 
Gugi (iš Įvairių vietų) — 
$1135.50.

Per A. Šeštakauską, Water
bury _ $60.00.

cero, III., per A. Liutkų $35.00.
ALTS. 33 kp.t Norwood, Mass, 

per J. Pėža — $10.00.
SLA. 10 Ap.-kr. Racine, Wis. 

per M. Kasparaitį — $50.00.
Per "Naujienas'’ iš Chicagos 

(be lydimo laiško) — $350.00.
Viso $2,065.16 arba 20,651 li

tų, 60 centų.
(Apyskaitą, del vietos stokos 

sutrumpinom. “V.” Red.)
Visi pažymėti čia pinigai — 

$2065.16 arba 20651 lt. 60 cn.

“Vienybę” 
Savo Giminėms 

Lietuvoje. ‘
I III   ynn.1 II—M— ..............

P1KMAJI L1BTUVTM 
OhtroprnkUkM GydyMjM

J. Vaitulionii, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, X. Y.
Vklaudut nuo 4 iki s vai. vak. 
Nadilloiva l» lv«DUdle*l*i«:

Nuo 11) ▼. ryto iki 1 v. po piat.

Bowels.

n«e BEECHAM’S PILLS
for the relief of Con
stipation, Biliousness, 

Siek Headache and for
moving the

Helps c!«u»r the skin

CalomelContains no
Buy from your druggist 
25c and 50c the box

BEECHAMS 
LLS

Ranka Ranką 
Mazgoja

Men lietuviui cignrtj iidirbdj&i 
garsindami • • VteuybCjf’ remiVtt 
Idikrafitį-literatūr^ ir Lietuvių 
Taulį! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedęro, 
o gai dar lietuvių tautos prieini 
Šelpti; tad labai liminUngal d** 
rysi t, kad visada remiit Įeit U vii* 
kr; prąmunę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūUyeit; nes ir cigarai 
labai gori, sumaniai ii geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiui dega ir dūmas puikiai kva
pia, net moterių ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad Iftkai 
ger» Cigarai 
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, re>t*a 
racijose, Storuose, pas barberine, 
k Kubuose ir draugysčių aalfiae, - 
po vardu rankoms padaryt*

Jono-John’s Cigarą 
arba' brolio Petro Naujokų po 

10 centų (Vytauto po 16c.) 
į Tčinyk v u rd* ir paveiksi* ant 

baksų. For pačių iSaiunčiem Ci
garus visur po Amerik* | ki

tus miestus lietuviškiem* biani** 
riiims. , . j ..

Tėmyk! mes perk raustėme sa 
I vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie- 
I tą, priešais Public Library. Nau- 
I jus adresas:

NAUJOKŲ CIQAR DIRBTUVt 
2fi7 DIVISION AVĘ.

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

Naujokų Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingą pramonę.

1 Agentai gali užsidirbti ekstra pi* 
į nigų, liuesam laike ir vakarais.

)VI DIDELES EKSKURSIJOS LIETUVON!
į ‘ 'i i i.Ll Į I

už $203
Iš New Yorko Kaunan ir Atgal

PER BREMENĄ
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

i

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

t

■*

f

„PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“

U. S. LINES EKSKURSIJA 
B1RZELIO-JUNE 20 D 

šita Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

SU PALYDOVAIS

Pres. Roosevelt “America

“VIENYBĖS” EKSKURSIJA
GEGUZIO-MAY 30 D.

t » * ■
"■Vienybės” Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai 

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

J. O. SIRVYDAS
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

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

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

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

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

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

„VIENYBES“ AGENTŪRA
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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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Iš Mano Kelionės Po Illinois Valstiją
i

Baltrušį. 
kur jisai 
“prohibi- 
pasisakė,

(Užbaiga)
Ant rytojaus vėl nuvykau į 

garadžiu ir radau V. 
Aš jo užklausiau, iš 
žino, kad aš būk esąs 
rijos šnipas " Jisai
kad gavęs laišką nuo ištikimo 
savo draugo — Gvazdausko. Aš 
prašiau, kad tą laišką man per
duotų, bet Baltrušis pasiaiškino, 
kad “sunaikinęs *. Tada as per
spėjau Baltrušį, kad jisai nusto
tu tvirtinęs niekšo Gvazdausko

ŽIŪRĖKITE!
JŪSŲ SALIES MUZIKA 

JŪSŲ NAMUOSE

uAitą Tikru Vietrohi £210 - 
12 Victor Lietitvikkų parink 
Rekordu - albumui rėki 
<l:im*, ŪGD \ irtor rolutu — r 
kordų šepetį.* ir kartoto Jum.

melus, nes kitaip tas gali pada
ryti ir jam pačiam nesmagumo 
ir laišką sunaikinus, bus sunku 
jam pačiam išsiaiškinti. Tarpe 
mudviejų kalbos Įsimaišė Baltru 
šio duktė, mergina, matytis in
teligentė; proto turi daugiau ne 
gu bclševi'kuojantis tėvas; irgi 
naiviruno laiško sunaikinimą. 
Pas šią merginą matėsi didelis 
pa?nairavimas i tėvą; ji sakė: 
Aš netikiu, kad taip būtų, kaip 
Gvazdauskas rašė " ir. girdi, jūs 
tote, nežinote ir nereikia tvir
tinti. žinoma, Baltrušis, susi
mąstęs mikčiojo ir visaip aiš
kinosi, bet aš paantrinau savo 
perspėjimą ir išėjau.

Gvazdausko melams patys 
“draugučiai” pradėjo netikėti, 
matydami mano reikalus ir ma
tydami mane drąsiai stojant ko
von prieš neteisingą šmeižtą.Pra 
dėjo tūpti, kai vištos tamsos 
sulaukę, i savo laktas, ten kur 
jos priklauso.

Nemažai turėjo nesmagumo 
ir pil. Makstelienė, nes komu
nistų igundytos moterys puolė 
ant jos gatvėse patikę arba bu-

černėje. Bet viskas buvo ramio-' bė mūsų pusėje ir. anot žmo- 
je formoje. Čia pil. Makstelis nių: “Makstelio burdingierius - 

orait.*’
A. B. Stankus.

“Vienybės * * Įgaliot i n is

VELYKOMS

Gražus Console 
Fonografas klotas f Ma
hogany ar Walnut med| 

TIK —---- $49 50

Nauji Išėję 
LIETI VLšKl

Victor Rekordai
Šie lOcollai. abipusiai 

Rekoidal po 75c. už vieną 
Dominto Bartol

77885 žuvininkų Valcas 
Aalles Gražybė, ma 
zurka.

Concertina Duetas 
77908 Vienuos piliečiai, vai 

ca*. 
Graži Juzė, Polka

Victor Schrammel Orkestrą 
77678 O Katherina

The Songbird 
čia tik keli iš šimtų Lietu 
viskų Rekordų kuriuos turim 
Hiunčianie rekordus paštu.

Pridėkite jh» hm. išlaidom-

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iJ 17 geriausių ir švie 
tinusių žolelių ir gydančių šakny.| 
kurt yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
ru, Šveicarijos Kalnų, Italijos, l'i 

[renėjų Kulnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Klomuo 
se, ir taip iš kitų krajavų Salių

Vartokit šitas žoleles del nesma 
gumii skilvio, taip kaip del nema 
limo, prasto Žlebčiojimo arba skau 
amo po krūtiue.

Sutaisyta per Grobluuską suvirsi 
30 metų. Reikalaukit tiroblausko ir! 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro- 
janky.

Žiūrėkit del mūsų markės apgy 
aimo.

Išdirbtas į dvi formatas šaknų: 
■'ielo* Auknys (stambios) kaina 35c. 
u> pakelį. Supjaustytos šaknys 35e. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalai! 
jai- i

HEW YORK BORO. 
IHSTRUMEHTtO.
HI EAST ir»T,7
Ht»n ūmiom ląuMrts 
NkwYohk City

Del raumatiJkų skausmų, norviS ! 
ko galvos skausmo, raumuo skaus i 

irau ir pailsimo, del skausmų j So j 
irius, krūtinčj ir į pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi j 
imu, del augžčiau minėtų reikalų vi ! 
sados vnrtokit Groblausko Zmiječ! 
nlką. Kainos 35c.. 65c. Ir $1.25 nž 
bonką. Rašykit del knygutės No. V,

Albert G. Groblewski ‘ 
and Co.

Plymouth, Penn.

je formoje, čia pil. Makstelis ; 
parengė man prakalbas, žmones 
sušaukėme be apgarsinimų. 
Prieš prakalbas žmonės kalbė
josi: kas gi čia kalbės? Viens 
kitam aiškino, kad “kalbės 
Makstelio burdingierius." Į 
prakalbas žmonių susirinko di-■ 
delis būrys; ypač buvo daug 
moterų; vieni žinvmdavo apie 
Makstelio burdingierių. Antri 
idomavosi, kas tas da “šnipas.” 
Mano kalba žmonėms patiko, ir 
net Antanas Rimkus, eidamas i 
iš prakalbų su pil. Maksteliene,1 
pasisakė, kad t'kraj gavęs laiš
ką nuo Gvazdausko įš ko pik
tinosi ir gailėjo-i kult pasako
jęs kitiems apie tą laišką. An
tanas Rimkus p įmylėjo mano 
kalbą ant tiek, kad eidamas iš 
prakalbų sakė: girdi, ka i jisai j 
per visa savaitę kalbėtų, tai as 
šičia kas vakaras eičia klausyti.!

Benld, Ill. pasekmės mano ‘ 
darbuotės buvo su dideliu pasi-1 
sekimu, nes per keturis vakarus 
užrašiau per 25 “Vienjta's** 
skaitytojų. Iš savęs palikau il
goje atminty žmonėse, kaipo' 
gero tėvynainio, ištikimo dar- 

įbuotojo tarp savo viengenčių. 
10 Gvazdauskas savo melais nu
stojo žmogiškumo net pas savo 
ištikimus draugus; jie paty 
bisi iš jo niekšumo.

i Mat čia netik Trockini, 
ir jo garbintojam nesiseka.

čia tariu didžiai širdingą ačiū 
pil. Maketėliams ir jų Įnamiam, 
su kuriais būdamas ga<padoje 
susidraugavau. Tame name gy-j 
vena septynios suaugę ypatus 
sveiko tėvynainiško jausmo i 
visi blaivūs. Iš jų penki yra mu 
zikos mylėtojai; name 
orkestrą. Ačiū už visą gražų 
itsinešimą prie manęs, 
ge bėjimą mano darbuotei, pigią 
'žmrkesti už gaspadą ir jųjų 

malonumą, kad nevijo iš namų, 
kaip kad kiti norėjo, bet buvo 
mano prieteliais; nors tuo tar
pu turėjo del manęs bereikalin
go nesmagumo, bet dabar teisy-

Pil. J. Makauskio
*■ * ' ’ 3 • - * » ♦ Į "* »

pilna

už pri-

Pilnai Prirengtas

i

Aštrinti skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
išvalyt. Pilnas aetns — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, |1 Ir augi.

Valet Auto-Strop Razor

TORNADŲ SKAIČIUS 
PRAEITY

vie-

Pranešimų Maršrutas sekančio 
lietuviu kolonijose:-D

eiti. Philadelphia,

Baltimore, Md.
17, Pittsburgh, Pa. 
Cleveland, Ohio.

Bal. 13 iki 
Bal. 19 d. 
Bal. 26 d. Detroit, Mich.

štai sąrašas smarkiųjų 
sulų, kurios buvo ištikę “Torna- 
dines Valstijas’* Amerikoje ne
tesimoje praeity:

Gegužio 11, 1905 — 
ir trisdešimts užmušta 
y Sny ler, Okla.

Gegužės 9, 1905. —
užmuša 30 Marquette,

Birželio 5, 1908. — Dvidešimt 
septyni užmušti 
so valstijoj ir 
Nebraskos.

Balandžio 24,

šimtas 
m i ės te-

Viesula 
Ky.

Šiaurės Kansa- 
pietinėje daly

1908. — Apie
Bal. 28 d. Grand Rapids, Mich ' 500 žuvo viesulose Mississippi, 
P. S. — Maršrutas tolimesnė- Louisiana ir Alabama valstijo- 

e kolonijose bus papildytas ir se.
kam lame Sandaros num. bus 

platesnių žinių iš i keli gyventojai Peoria, 111.; Vin-
J. Makausko pranešimų > cennes, Ind. ir Louisianoje, bei 

I Tennessee..
Velykų dieną, 1913. — 140 už 

1 mušta, 350 sužeista, 555 namų 
sunaikinta, 2,500 liko be pasto
gės mieste Omaha, Nebr.

Gegužio 31, 1917. — 67 už
mušti ir apie 200 sužeista au-

Į.asKe.ota 
gerh.
Maršruto

Minėtų 
teikėjai norintieji daugiau žinių 
reikale šio maršruto, prašome 
kreiptis i Sandaros Centrą.

V. M. Čekanauskas 
ALTS. Centro Sekr.

Kovo 13, 1913. — Užmušta

drose pietinėje daly Illinois ir 
Missouri.

Birželio 23, 1919. — 60 užmuš 
ta ir 400 namu sunaikinta mies
te Fergus Falls, Minn.

Balandžio 25, 1923. — Apie 
šimtas žmonių žuvo viesulos ke
ly Oklahoma valstijoj.

Liepos, 1923 — 63 užmušti 
miestely Pomeroy, Iowa.

Kovo 12, 1924.
t i Kansase, Missouri ir Ohio.

Birželio 28, 1924. — Virš šim 
tas užmušta, 3.000 sužeista mie 
ste Lorrain ir Sandusky, Ohio.

24 užmuž

žemė 4,753,500 hektarų — 
2,047,500,000 litų.

Miškai 872.206 hekt. — 2,616, 
000,000 litų.

Kitas nekilnojamas ir kilno
jamas turtas — 2,000,000,000 lt

Gyvuliai: stamb. 1,734,000 št. 
smu-kk. 2,863,000 št. — 1,000’- 
600,000 lt.

Pramonė 5,896 Įmonių — 
600,000,000 lt.

Transportas 1,601 kil. — 
400,000,000 lt.

Viso — 8,664,100,000 litų, 
arba vienam gyventojui 4.270.2 
litų. Liet. Pasiimt. Anier.

Lietuvos Turtai
Centralinio Statistikos Biuro 

žiniomis, Lietuvos turtas, be 
Klaipėdos Krašto, apytikriu ap
skaičiavimu siekia:

PIRKITE 
VIENYBES 

AfiRlJ! 
ŠERAS 
10 1)0 L.

kolonijų Sandariečiai

A. Kandrotas

Didžiausia

te

Umm

STRAIPSNIS 118

Maistus ir

Tel. 595 Greenpoint.

i'ukH U.a/Ml Ir UaUl

U «■— Li4 UI

Kol 
n t ■ 
mi i 
ki

kkh*4
Imi till U 

kiMddq.

lax, Urt»Uii«u, lx H-

gntitnnnū skystą košelę.
perleisk per košt ūmi, ir

košelę galimi duoti iki
gerai išvirintus

u/Ull
galima

duosi vaikui kiekvieną sykį po 
šaukštelius avižinių miltų koše 
Kad padarius tą košelę, paimk

Uryua .bird Ir 
r»(VJ4»aa

kUDIKIų 
GEROVės skYRIUS

TDEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVE1 KATOS.

A. Mikalauskas A. VlkrlkM

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Lietuvių 
i 

Mėsinycia

Sųvienytose
Valstijose
t , 5 ' ■ • ■ J

Ąmerikoje
Galima gauti tikru Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokio* rūšie* dešrų, pagal prieinamiausią* kainas. Parduodama ogui- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamu ant pareikalavimo j visa* 
kolonija*. Reikale kreipkitės ypatiškai ar jHir Išlikus —

CO
123—125 GRAND

Brooklyn, N. Y.,
STREET

Telefonas Ureeupotnt 8359

J.Ąj

Susivienijimas Liet. Amerikoje įVaikus auginant 
nėra nieko svarbos 
nio gyveninio pra
džioje už tinkamą

Kada Duoti Kitus
Apelsino Sunką

Nežiūrint kokiu pienu penimu, kiek 
vienam kūdikiui reikia duoti, penint 
i* iKinkoi, Jnr kitų valgių ir npel.i 
no -unk>>». Sekanti rekomenduoja pir 
mnetlini žinovai:

Apelsino sunka. — Kūdikiui suka 
kus keturiem* mėnesiams, duok vie
ną šaukšte!) perkošto* apelsino sun
kos, atmiežto* *u lygiu kiekiu viriu 
to vandens, vieną syk) j dieną pirm 
valgymo. Laipsniškai didink kiekį iki 
jau duodi vaikui neatmiežtą sunką 
pusės apelsinu. Tas davimas galima tę
sti iki kūdikis jau galės valgyti ir ki
tokių vaisių.

Avižinė Košė. — Kadn kūdikiui su 
kiekvieno penėjimo po šaukštuką avi- 
kanka penki mėnesiai, pridėk prie 
žinės košelės. Laipsniškai didink kiekį 
iki

Išmintingos moti
nos šansu neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikiu 
penėjimui.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IE PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRS $500,009.00
Nuo austorganlzavlmo Iki šiam laikui išmokėta $218,589.89 

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $247,687.15

8LA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 59 m. amžiau*. Visi na
riai gauna laikraštj „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleista* knyga* ui pusę kaino*.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 609 ir 1000

Pašalpos Skyriai —
te.oo. 9.oo Ir 12oo Į aavs.lt*.

Del platesnių informacijų kreipkitės ii u o adreso:

MWMY,

plačią 
GOLDURBAN '8

Balčio), Jokių laidų 
bak*ą apsiginkluok

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

i

į Kuriems tik ko

DIDELE PERMAINA PO 10 METU MS
MACYS BROS. FURNITURE CO

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI
EUUNlšEl VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 

PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 
IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

lės.
keturias uncijas oatmeal prie kiekvie
no* jMiintė- vandens. Virink viską du_ 
lx*Havame puode tris valandas; pri
dėliok kiek vandenio, lir.d pasibaigiu* 
virimui, 
ji šilta.
vėsink. Tą 
kas galės 
•u* javus.

ff

rcikalluga |

kreipkitės

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TARPE DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Prlatatom j visa* Now Yorko ir Brook lyno apylinke* Dykai Ir Saugiai
ae:ow:oio.'o;o:o:o;o;o;o*oAo'o'Qgo? įoo.tio:

Kalkio Vanduo 
pagaminto kalkinio van- 

gauti nptiekose. I’ndnry 
mni formula, gi yru sekanti: pridėk 
•mki’ą gesintų kalkių (giiuntiuni np- 

tiekoį, j kvortą virinto ar distiliuoto 
vandens; nžkorkuok ir stiprini suplak 

aykių į valandą. Lai kalkini 
i dugne ir po 2fi valandų nu
li >r u/ktirkuok stiklu. Laikyk 
► viri nis vaistų -kystimą j Jvn- 
vietoje, gerai užkorkuotą. 
jnnt kalkini vnndenį. pridėk 
’»er pirmą savaite, <> paskui 

:i šaukštelį prie kiekvieno po
rai didink kiekį, jei reikalas 
duo'i vaikui penkine šaukšte- 

kiekviena sykį iki pabaigos dvy- 
o mėnesio.
artėjant kalkinį vandenį, reikės 

Han vartoti virinto vandens. Pa- 
džiui. iel sakoma, kad 12 mėnesių 

kūdikiui reikalinga šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 uneijų virin
to vandens, o jūs norite duoti 5 Šauk
štukus kalkinio vandens, tni vietojo 
7 uneijų virinto vandens jūs imkite 
t k o viena uncija susidarys iš 5 
šaukštukų kalkinio vandens, taip, kad 
< andens vistiek bus 7 uncijos.

Šimtus

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis ner
vuotis ir neramus. Jei taip, tai vei
kiausia maistas nesutinka su juo. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, arba jei 
jis netarpstn iš krūčių pieno, iluok 
jam Borden 's Eagle Pieną — maistą, 
kuris pasekmingai išauklėjo
tūkstančių kūdikių. Ir lengvai sutaiso
mas — tik pridedant virinto vandens 
pagal nurodymus. Per 65 metus moti
no* davinėjo Eagle l’ieną, kaipo mil. 
ž.inišką sveikatos dovaną savo kūdi- 
kanis. kurie sirguliuoja ir silpni, ka
klams. Gydytojai jį rekomenduoja vai- 
dangi ji* lengvai suvirškomns ir tei
kia pilnučiausį sotumą.

Skaityk Šiuos straipsnius kas savai
tę u pasidėk ateičiai.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą j The 
Borden Company 
Borden Building 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdiki su 
Eagle Pienu.

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.

Tol. 4428 Greenpoint.

Kas yražmogaus amžina* prl*la*7 —• Balti*. 
Jis netik sunkiausia* Ilga* įvaro, bet it į gra- 
bą paguldo. Bet tio, kurio vartoja po 
Ameriką pagnrsėjuulu* 
POWDERS (MUtelins nuo 
nebijo. Už 75 centu* už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai ui «kry- 
, nutę) yia kai kanuolė prlel kitą amtlną tmo- 
* gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuri* 

žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

LletuvtStų, Bulgariškų, Alopatljkų, Homeopattikų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pa* —

F. URBONAS
J51 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y, 

Telephone Greenpoint 1411

_________ __ ___- ...... --T-T--- lį

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
micBto Brooklyn, N. Y. ta* būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par* 
duoti, o mos parduosimo j trumpą laiką iu goriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namą ar blinį vi
sados kreipkitės pa* mus, ne* mes

• turimo įvairių namų ir biznių par
davimui bu mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visojo dalyse

* Brook lyno.
> Kas per mu* kreipiasi, vlnada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
'f pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas $1.009 galite tapti namų savininku. — Savo koatumeriu* ap
rūpiname kuoteisingiauaiai, autnisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgiČio pri- 
einnmoini* išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastj, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.
■ v- .4 Vi*- f -^rt • •

Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui
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iki 10 ii ryto 
iki 3 po pistų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nno
nuo

Nedėliomi* pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
Vienybė!’t Adresu: 183-187 Grand Itreet, Brooklyn, N. Y., Telefonai: 1417 Sreenpetat
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“Vienybės’’ Ekskursijos 
Keleiviai Galės Važiuoti 
ir Klaipėdon

ginusiai neįleista anglų — 2,- 
784. Daugiausiai deportuotų 
meksikonu — 690 asmenų.

I E N Y B f! KOVO (MARCH) 31 D., 1925

Keletui per laiškus klausin- 
tiems, suteikiame viešai šią in
formaciją. “Vienybės” Ekskur
sijos, kuri išplaukia Lietuvon 
laivu “President Roosevelt” Ge
gužės 30 d., keleiviai bus veža
mi stačiai iš New Yorko j Bre
meną be jokio persėdimo. Pas
kui iš Bremeno — Kaunan.

Vienok, kurie keleiviai norės 
užvažiuoti Klaipėdon, tai juos 
kompanija už tuos pačius kaš
tus nuveš iš Bremeno į Klai
pėdą, kur pasižiūrėję ir pasivie
šėję galės važiuoti Kaunan.

“Vienybės” Agentūra.

Lietuvių Ateivybės Kvota

šios savaitės išleista ateivy- 
ibčs apyskaita skelbia, jogei iš 
šiųmetinės lietuvių kvotos Ame
rikon jau 273 žmonės atkeliavo 
ir 71 dar galės atkeliauti iki š. 
m. Liepos 1 d. Be to du syk tiek 
ateivių atvažiuoją virš kvotos, 
kaipo važiuojanti su laikinais 
reikalais.

Mūsų Komunistų 
Didelis Nusiminimas

Neįleisti ir Deportuoti 
iš Amerikos Lietuviai

at-

šiklausykit; gal 'bent dešimtas 
iš jūsų dar ir turit smagenų, 
tai mesite savo gengę, kuri dar
bininkus suvedžioja, ir stosite 
rimtai darbuotis mūsų organi
zacijoje — Amalgameitų 54 sky 
riuje. Viską Matęs.

Mire Lietuviai

Ant Ellis Island subruzdo 
eivybės valdžia su deportavimu 
nelegaliai įvažiavusių ateivių, 
kurių šiuo metu esą įvažiuota 
per Kanados ir Meksikos sie
nas apie 200,000, bet iš tų val
džia sugavo įr deportavo tiktai 
4,448. Taigi palaidų dar yra 
195,552.

Lietuvių šiemet sugauta ir 
deportuota 9 ypatos. Neįleista 
Amerikon — 29 ypatos. Dau-

Tel. Greenpoint 5818

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTA8 i

229 Bedford Ave., kampu N. 4
BROOKLYN, N. Y.

X-Spindulių Diagnoze
Valandos:

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

Brooklyno komunistėliai, 
girdę, kad yra rengiamos siu
vėjų prakalbos, laibai nusiminę. 
Jie buvo labai geram ūpe po 
savo “prakalbų”, kuriose viso
kių neteisybių pripliauškė ir 
purvino kitus žmones, bet da
bar jie galvas susiėmę vaikš
čioja, nes nujaučia ateinančias 
prakalbas būsiančias jiems kar
štas. Bimbukas su kitais “ta- 
vorščiais” tuomet rėkė net pa
mėlynavęs, norėdamas suversti 
ant darbininkų siuvėjų kaltę už 
muštynes, kurias patys komu
nistėliai surengė Vasario 19 d., 
užsikviesdami ant savo galvos 
žydus ir italus komunistų 
šeikas, nuo kurių paskui 
klaidą patys gavo į kailį, 
bar išgirdę, kad rengiama
kalbos švarios, kuriose bus aiš
kinama tik darbininkų gyvieji 
reikalai ir komunistėlių 'švin- 
deliai, jie bėgioja vienas pas ki
ta, tardamies, kas čia reikia da
ryt!

Ką čia darysi? Ateikit ir pa-

i'š-

mu- 
per 
Da- 

pra-

St.
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KATALOGAS
APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojišką gyve
nimą su dabarrtiniu mūsų___ $1.25

KUDIRKOS RASTAI, šeši tomai, 
kurie po kelių metų bus verti dau
giau negu______________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS. Istoriška apy
sakaitė iŠ kryžiokijos laikų, kaip 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdė

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

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

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

kėti rokuoti, ypatingai kurie mano 
nr yni kokiame biznyje, čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina _ 50c

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “ zadočiai ” kaip kiti 
lietuviui sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje ______________  75c

Mokinklmės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų Iniškų.________ 30c

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tiiviškns ir lietuvifikni-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

Naują Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.’’ Jis ją dainuoja savo kon
certuose visados ir publika ją pa
mylėjo. Kaina ______________  ?5C

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!“ Kaina______________  ę9c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

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

Kazimieras Dudlauskas, 48 
metų, gyvenęs 56 Jay St., mirė 
Kovo 23 d., laidotas Kovo 26 d. 
šv. Trejybės kapinėse.

Rožė Nitseper, 47 metų, gyv. 
246 W. 114-th St., N. Y.', mirė 
Kovo 27, laidota Kovo 30 d. 
šv. Trejybės kapinėse.

Ignas Krupavičius, 74 metų, 
gyv. 2517 Catalpa Avė., mirė 
Kovo 28 d. bus laidotas Ba
landžio 1 d. nuo 10 vai. iš ryto 
iš kun. Remeikos bažnyčios, 
Kalvarijos kapinėse.

Nellie Mistikas, amž. 
gyv. 115 Berry St., mirė 
29 d., bus laidota Kovo 
šv. Trejybės kapinėse.

Anthony Bendrifd, 65
gyv. 47 Montieth St., mirė Ko
vo 28 d., bus laidotas Kovo 31 
d. nuo 10 vai. iš ryto, iš kun. 
Remeikos bažnyčios, šv. Trejy
bės kapinėse.

Visus laidoja graborius pil. 
Juozas Garšva.

merikos lietuvių dainininku ir 
gerbsiu mano rėmėjus.

Didžiai esu dėkingas Ameri
kos lietuvių laikraštijai, kaip 
tai: “Vienybei’', “Tėvynei ”, 
“Sandarai”, “Garsui”, “Dir
vai” “Darbininkui”; Chicagoje 
daugiausia man gelbėjo “Nau
jienos”, “Draugas” ir “Varpas” 
ir daugelis pavienių žmonių.

Didžiai ačiuoju brooklynie- 
čiams dalyvavusiems mano kon
certe Kovo 1 d., kurie sudėjo 
padengimui lėšų $77.60. Taip 
pat visiems dalyvavusiems ma
no išleistuvių vakarienėje Ko
vo 22 d. Visa širdžia esu dėkin
gas pil. Jonui Beržiečiui, kuris 
nupirko man laivakortę. Labai 
atsiprašau, kad del stokos lai
ko negalėjau įprivačia, parašyti 
visiems 
laiškelį, 
visiems

mano prieteliams po 
tai šiuomi viešai tariu 
SUDIE!

Jonas Butėnas.

Pranešimas

G m., 
Kovo 
31 d.

metų,

Pranešama, kad Lietuvių At
letų Kliubas, iš So. Brooklyn, 
ateinančią vasarą turės du gra
žiu pikniku sekamomis dieno
mis: birželio 27 ir rugsėjo 6, 
Queens County Parke, Maspeth, 
N. Y. Meldžiame kitų kliu.hu ir 
draugijų ant minėtų dienų nie
ko nerengti, kad nepakenkus 
vieni kitiems. Komitetas.

nam pereitą šeštadienį ir sek
madienį gana skaitlingai buvo 
publikos lankytas. Daug gražių 
daiktų publika laimėjo, jauni
mas pasišoko. Bazaras bus lai
komas kas šeštadienis ir sekma
dienis iki paskutinio sekmadie
nio Balandžio mėn. Kor.

— Margučių Vakarienė, ku
rią rengia TMD. 3-čia kuopa 
Balandžio 19 d. “Vienybės” Sve 
tainėje jau sudomėjo kiaušinių 
sportus. Jau rengiamasi miklin
ti kiaušinius, kad išeit pergalė
tojais didelėse kiaušinių kau
tynėse. Rep.

— žydų parodos tęsiasi per 
8-nias dienas pasidžiaugimui į- 
kūrimo pirmutinio žydų uni
versiteto, ant Alyvų Kalno, Pa
lestinoje, Balandžio 1 d. Netik 
Brookiyne ir New Yorke, bet 
sakoma po visą Ameriką žydai 
rengia gatvėse ir salėse milži
niškas patriotizmo parodas.

— Socialistai New Yorke tu
rėjo konvenciją, kur nutarė pa
remti Hylano kampaniją jo per
rinkimui į burmistro urėdą. Jie 
laibiausiai užgirią Hylano pla
ną — palaikyti miesto važiuotę 
(fėrus) po 5 centus.

— Balsavimo mašinų įvedi
mas vėl tampa atidėtas. Augšč. 
Teisėjas Lazansky atmetė pro
kuroro Ottinger reikalavimą, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
būtų įstatyta mašinos, kuriomis 
balsuotojai galėtų naudotis. Jis

sako, kad pirmiaus reiksią dar 
išbandyti, ar tos mašinos gerai 
seksis.

REIKALINGAS JANITORIS
Reikalingas u/žiūrėtojas 25 šeimy

nų su davimu šilto vandenio ir elek
tros šviesą. Jenitorius gauna 4 pui
kius kambarius, anglis ir primokčji- 
mą. Atsišaukite: Mr. Goldstein, 330 
So. 3rd St., Brooklyn, N. Y. (40

Reikalingas kambaris ūel vedusių 
žmonių. Turim vieną vaiką 6 metų. 
Norim, gauti tokius žmones su kuriais 
būtų galima draugiškai gyvent bu 
■tos iš kitur atvažiavę neturim čia 

draugų: A. B., 193 Grand St., Brook
lyn, 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)

Išsirandavoja kambarys. — Išsiran- 
davoja privatiškoj šeimynoj labai gra
žus ir šviesus kambarys, vyrui arba 
merginai. Alsišaukite pas MrS. Mika- 
laus, 558 Ridgewood Av., Brooklyn, 
N. Y. (39

Vieša Padėka i

širdingai ačiuoju Amerikos 
lietuvių visuomenei, kuri rėmė 
mano koncertus, man gryžus iš 
Italijos.

šiandien aš vėl grįžtu atgal i 
Italiją galutinam užbaigimui 
mano pradėto darbo. Visuomet 
pasididžiuodamas vadinuos A-

m

Lenkai Komunistai šaukia 
“šalin Korikų Lenkija!”

Praeitą šeštadienį apie 1,000 
lenkų komunistų surengė de
monstraciją ties namais Lenki
jos konsulo ant 3rd Avė. ir E. 
57th St. New Yorke. Jie šaukė: 
“Mes protestuojam prieš Len
kijos valdžios suokalbį nužudyti I 
Stanislovą Lanzutskį! šalin su 
kruvina Varšava, francų impe-, 
rializmo išmata! Tegyvuoja 
Lenkijos komunistų partija!” 
Paskui būrys su demonstraci
ja, plakatais nešini, nuėjo į 
Darbo Partijos būstinę ant E. 
14th St., kur laikė kalbas ir j 
priėmė protesto rezoliucijas 
prieš Lenkiją.

Tas Lanzutski buvęs lenkų 
seimo atstovas Varšavoje. Jis 
pasakęs seime kurstančią kal
bą, už ką tapęs pasmerktas nu
žudymui Kovo 26 dieną.
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“Apsivedė” iš Laikraščių

REIKALINGAS BUČERIS
Darbas užtikrintas. Atsišau-! 

kit greitai pas V. VišneuskasJ 
I 339 Berriman St., Brooklyn, N.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda

Bučernė, grosernė, gyvų vištų mar- 
ketas, rūkykla; didelis bangenas. Ap
link panašių kumpaničnų Storų nėra I 
Priežastis pardavimo, savininkas išva- j 
žiuoja ant farmų. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((40

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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

Reikalingas. — Tuojaus reikalingas 
vyriškų žiponų siuvėjas (coat-maker). 
Turi būt. gerai patyręs siuvimo amite. 
Darbas nuolatinis geram siuvėjui. T. J. 
Krasnis, 53 Grand St., Maspeth, N. Y.

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių gxupes 
ir tt. Abclnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Groenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

$15.00 ir augityn
C. 
c
& 
C 
o 
č 
c
c

c 
c 
C.

Šiuo adresu:

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

IR M ALIOKI U S 
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

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

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

Su

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo

ligotus vyrus, moteris ir vaikus. 
Pataiso netikusią formą nosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Medlkališkas ir E- 
lektrlškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nodėldieniais iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkis 
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygų 
tė dykai.

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo ri u.

— 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. Tąi einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

JONAS
173 Bridge 8t.,

8TOKE8
O. Brooklyn, N. Y.

Vienybės 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Didyjj Katalogu Prisiunčiam Dykai

Dvi merginos: Mary Richter' 
iš Pittsburgh, Pa. ir Evelyn i 
Mitchell iš Monessen, Pa., rado 
Pittsburgh© laikrašty paskelbi-' M IiIETUVIfiKA akuserka 
mą, kad Brooklyne du vyrai ieš
ko sau apsivedimui merginų. 
Greitai jos čia atvažiavo, susiti
ko tuo du vyru ir — jau darys 
vestuves. Bet tie vyrai nusive
dė jas į kambarį ant 104 John
son Avė., kur jas uždarė, 
mė drabužius ir laikė savo 
gijoje.

Po kelių dienų per didelį
gą jos kaip ten ištrūko ir pasi
skundė valdžiai. Areštuoti niek 
šai, pasirodė są broliai italai: 
Charles ir Joseph Ferrara, abu 
iš 622 Flushing Ave. Bridge 
Plaza teisme padėta jie kiek
vienas po $10,000 užstato, o 
“jaunavedės” atiduota į House 
of Good Shepherd.

Taip ir užsibaigė iš laikraš
čio “vestuvės”.

atė-
ver-

var-
Marijona Ta ink ten 6 L3

palagų ant pareikalavimo?*?

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

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:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

prie 
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl 
dieniais. Darbą atlieka atsakan 
Šiai už prieinamą kainą

SO STAGG STREET
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6781

Po Miestą Pasidairius

— SLA. 83 kuopos susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, Ba
landžio 2 d. vakare, svetainėje 
319 Grand St. Visi nariai nepa
mirškite ateitį susirinkiman ir 
atsiveskite naujų narių prira
šyti.

Prot. Rast. M. Purvėnas.
— Ekstra svarbus susirinki

mas ALTS. 1-mos kuopos įvyks 
Balandžio 2 d. vakare, “Vieny
bės” Svetainėje. Visi nariai at- 
silankykit ir naujų atsiveskit. 
Ypač nariai paakinami pribūti, 
nes yra labai svarbių reikalų.

Raštininkas.
— Bazaras Lietuvių Ameri

kos Piliečių Kliubo, 1153 Put

ŽMOGAU, jfigu si’i’gb gydykis Na- 
turopatišku Būdu. Vaistii negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler’is, 
M. D., sako, kad tas yra gerinusia 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 vartojęsb nuodus-vaistus 
ateik į
NATUROPATHIC INSTITUTE 

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

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

Patarimai Veltui
Ofiso vai.: Utarninkais, Ketvergnis 
ir Subntoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedėl. nuo 30 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą

Tel. Foxcroft 9468

ir

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IB

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainę susirinki’ 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

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

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

Gydymo Specialistas
109 East 87th St., New York 

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

t t 
»

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 ant jūsų pačių loto. Pa
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. L

Tel. Richmond Hill 8066

N 
•4»at .
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