
“VIENYBĖ” TAMSUMĄ 

IšBLAšKOTš VAIKO; 
LIETUVIŲ TVIRTUMĄ 

AMERIKOJ PALAIKO

NO. 40 Kaina 4 Centai

LITHUANIAN Tri—WEEKLY

TAD, MIELAS TAUTIETI^ 

SKAITYKI ^VIENYBĘ* —’J 

SUTEIKSI TĖVYNEI 
DIDŽIAUSIĄ GALYBf]

METAI XXXIX.

(Telephone: 2427 Greenpoint)

Ketvirtadienis, BALAND. (April) 2 D., 1925, Brooklyn, N. Y. Kaina 4 Centai

Entered As Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Y.. Under the Act of March 3rd, 1879 (Telephone: 2427 Greenpoint)]LENKU SKUNDAS ANT LIETUVOSDEL DVARU DALINIMO NUĖJONIEKAIS TAUTU SĄJUNGOJE Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Londone ir Paryžiuje Eina Nepatvirtinti Gandai 
Būk Trockis Nužudytas Arba Pabėgęs iš 
Rusijos.

SUGRĮŽO AMERIKON GENEROLO WOOD 
SŪNŪS, PRALOŠĘS SAVO 850,000 DOL. 
TURTĄ EUROPOJE.

t

Detroit, Mich. Dodge Bro- New York. Anglių kom- 
thers automobilių kompa- panijos siuntinėja kostume- 
nija tapo išpirkta Dillon riams laiškus, kur nurodo, 
Read grupės bankininkų už kad rugpj. 31 baigsis bosų 
175 milionus dolarių gry- kontraktas su angliakasiais 

būti streikas. Todėl 
išanksto užsisakyti 

dabartinėmis kaino-

KAUNAS. — Tautų Sąjunga ištarė ačiū Lietuvai už 
suteikimą informacijų apie lenkų skundą, būk Lietuvoje 
lenkai yra žiauriai persekiojami. Tuomi dalykas skaitosi 
baigtu ir Lenkija gavo nosi už skundimą lietuvių ir norė
jimą pakenkti dvarų išdalinimui Lietuvoje.

nais pinigais. Morgano ban
kininkai davė mažiau.

—o—
Washington. Paaiškėjo, 

kad likusi Amerikos indi jo
nai prezidentui Coolidge 
savo kalboje davė vardą, ku 
ris reiškia “meškos šonkau
liai”.

ir gali 
ragina 
anglių 
mis.

—o—
Berlin. Vokiečiai pasiuntė

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — metų amžiaus ir labai tankiai 
Vasario 20 d. atsibuvo Armijos ją mušė, 'kaip tėvas taip ir mo- 
Teismas dviejų Užpalių žydų už tina. Sekmadieny rytą duktė 
mušėjų. 1922 m. birželio m. J.'dar buvo namuose sveika, o jau 
Galinis ir P. Mikėnas, eidami iš apie 12 vai. dienos mirė. Mato- 
vakaruškų .sutiko ant Kamajų 'ma, kad ją užmūšė jos tėvai, 
vieškelio važiuojantį Užpalių žy Lavonui Emilijos Vienžytės bil
da, ir jį užmušę, pasiėmė 12 pū- vo sulaužytas šonas.
du kviečių ir 40 tūkstančių litų. | 
Mikėnas savo broliui pasakė, 
kad kviečius pavogę iš dvaro, ir 
tam gabenant kviečius namo už
klupo policija. J. Galinis — 17

i Idėjiškų vestuvių šioj apielinkėj
- dar nebuvo girdėt. Tai bent, var

nupiškiai, pragarsėjo!
Ramutis.

komisiją, kuri bus Ameriką-1 P;,^k!“s 20;
je šešis mėnesius ir studi
juos padėtį ir sutvarkymą 
Amerikos farmų.

—o—
Maskva. Taškento ekspre

sui įvažiavus į priemiesčio
LONDON. — Slaptos žinios, gautos iš Rusijos Šve

dijoj ir Paryžiuje, skelbia būk Trockis tapo arba nužudy
tas, sulyg įsakymų Zinovjevo, arba, jausdamas savo li
kimą, yra pabėgęs svetur ir slapstosi. Sovietų valdžia yra 
įsakiusi parubežio sargybai akyliau daboti rubežių, o lai
vynui duota žinia labiau prižiūrėti išplaukiančius iš Ru
sijos laivus.

Paryžiuje rusų tarpe tie gandai sukėlė didelį sujudi
mą. Visi laukia patvirtinimų.

TAMPA, FLORIDA. — Pragembleriavęs Europoje 
savo $850,000, kuriuos buvo susidaręs spekuliuodamas 
biržoje, jaunas sūnelis generolo Wood, sugrįžo čionai 
freiteriu. Sakoma Amerikos konsulas Ispanijoj jam lai
vakortę išpirkęs ir dar davęs $2. Jo tėvas yra Amerikos 
general-gubernatorius Filipinų salose ir buvo svarsto
mas kaipo kandidatas į Amerikos prezidentus iš republi- 
konų pusės.

—O—
Paris. Premjeras Herriot 

paskelbė, kad katalikų ku
nigija tik bergždžiai laiką 
aikvos melsdamosi, idant jį traukinėlį, vežantį darbinin 
Dievas apšviestų. Jis nežiū
rint maldų vis tiek ves to
kią politiką, kad iš pradinių 
mokyklų tikyba būtų praša
linta.

Newcastle. Vietos anglų 
kasykloje žemėmis užvirto 
38 darbininkai ir nėra vil
ties juos gyvus atkasti.

—o—
London. Anglių prekyba 

Anglijoje vis dar labai silp
na ir darbininkai neišdirba 
nilno laiko.

kus iš darbo, sakoma, žuvę 
I apie 50 ir šimtas sužeista.

—o—
Meksika. Vienoje bažny

čioje piliečiai sulindę į var- 
pinyčią šaudėsi su kariuo
menė atėjusia tvarkos dary
ti. Sako kunigai siundo žmo 
nes prieš dabartinę valdžią.

-
1 patys prisipažino prie kaltybės. 
'Atsibūvant teismui užmušikai 
labai ramūs buvo, ir be jokio su 
sinervavimo aiškiai išsipažino 
savo kaltę. Sakė, kad jie netu
rėję pinigų, o buvę palinkę prie 
degtinės; tas juos ir pražudęs. 
J. Galinį ir P. Mikėną Armijos 
Teismas nuteisė iki gyvos gal
vos, Mikėną, kuris kviečius ga
benosi namo, 8 metams sunkių
jų darbų kalėjimo. Užmušeikos 
kamajiškiai. P. Kriukelis.

Priežastis, kol kas, neištirta. 
Kvota vedama. Kaltinamieji už
mušime Radviliškio Nuovados 
polic. V-ko p. Budrio pastango
mis sulaikyti ir laikomi kalėji
me iki išaiškinimo nusikaltimo.

Kauno universitetasi deleguo
ja Jeruzolimos (Palestinoj) uni
versiteto atidarymo iškilmėn 
prof. Prelatą Grigaitį. Prof. Gri
gaitis, kaipo vienas iš žymsenių 
jų dabar hebraiškos kalbos ži
novų, galima spėt laikys ten 
prakalbą hebraiškai.

Vienas Vagis 
Kitą Kvočia

London. Anglijos karalai
tis Edvardas Wales bijo, 
kad jis pradėjęs tukti ir 
augti riebyn.

Butlegeriai Keršija 
Priešininkam Bombom

Ulytėlė, Rokiškio valse. (“V- 
bės” kor.) — Vietinis knygynė
lis Vasario 1 d. gavo 26 knyge
les nuo Petro Jaro iš Baltimo
rės, kaipo Kalėdų dovanėlę. Iš 
to matyti, kad “Vienybės” ben
dradarbiai ir skaitytojai yra pa 
sišventę dirbti tėvynės ir savo 
tautiečių labui.

T*. Kriukelis.

Vilnius. — Kun. Zajančkaus
kas atstatytas nuo vietos. Kun. 
Zajančkauskas (lietuvis) valdė 
ligi šioleį Bonifratų bažnytėlę, 
bet dabar sugrįžus bernardi
nams, mūrai ir bažnytėlė.perėjo 
į jų rankas. Kun. Zajančkaus
kas dabar tik mokytojauja Vil
niaus gimnazijoj.

Lenkas Policininkas 
Augštesnis už Valdžią

Varšava. Bevežant du oficie- 
ru komunistu, Baginskį ir Vie- 
čiorkevičių j Rusiją, kur buvo 
sutarta juos apmainyti Į du len
ku, nuteistu miriop Rusijoje, 
lenku policininkas, vienas iš 
sargybos, paėmęs nušovė abu 
kaliniu mirtinai. Jis sako nega
lima esą paleisti tokių prasi
kaltėlių neatkeršinus už jų nu
sidėjimus. O jie nusidėję tuo
mi, kad 1923 metais padėję 
bombas po universitetu Varšu
voje. Lenkų valdžia jaučiasi la
bai pažeminta šiuo įvykiu ir sa
koma smarkiai baus policininką 
Marašiu'ką, nors 'lenkų visuome
nė pilnai pritaria jo darbui. Ru
sai iš savo pusės smarkiai įpy
kę.

i _____ _________

Leike Manevrų 
Nuskendo 67 Kareiviai

Derlin. Beeinant per upę We
ser per pontono (laivų) tiltą, 
du laivaį apsivertė ir nuskendo 
įmesdami į upę virš ėjusius ka
reivius. Iš jų prigėrė 67 ir ke
letas arklių.

Bostono “Darbininkas” 
Traukiamas Teisman

Lawrence, Mass. (“Vienybės” 
Koresp.) Vietos Lietuvių Tau
tiškos Parapijos kunigas šlei- 
nis, traukia So. Bostono kleri
kalų laikraštį “Darbininką” tei
sman. Skundžia ant $5,000. 
Skundimo priežastis yra tame, 
kad “Darbininkas” pastaru lai
ku per kelis numerius paleido 
visokių nesąmonių ant minėto 
kunigo.

Sako Ruošiamasi Prie 1 
Dvasiškijos Seimo \

Roma. Politikieriai spėja, 
kad popiežius ir kardinolai ruo
šiasi sušauktj dvasiškijos sei
mą, arba taip vadinamą ekume- 
nikalį pasitarimą. Jame gali da
lyvauti bile vyskupai, arkivys
kupai, kardinolai ir patriarkai. 
Seimas gali aptarti dalykus ti
kybos dogmatų ir tvarkos. Ma
noma, kad to'kis seimas įvyks 
1927 ar 1928 metais.

Hartford, Conn. Byloje ban
dito Chapman’o, kurioje jis pats 
prisideda prie savo advokatų ir 
jais vadovauja, tūlas Shean tu
rėjo parodyti visą savo gyveni
mą ir prisipažinti, kad jis yra 
vagis, sukčius, priėmėjas vogtų 
daiktų, leidėjas netikrų čekių, 
banditas ir draugas seifo va
gių ir užmušikų. O Shean yra 
vyriausias liudininkas, kurį pro
kuroras stato prieš Chapmaną 
ir įrodyti, kad Chaipmanas už
mušė ipolicmaną Skelly New Bri- 
tain’e.

Champanas gi ginasi ir sako, 
kad jis buvęs tuo metu New 
Yorke. Policmaną gi nušovęs 
'Shean ir kitas 'banditas, kurie 
važiavę Chapmano automobiliu.

Hackensack, N. J. Nuo bom
bos čia žuvo tūlas O‘Dea ir po
licija sako, kad tai kerštas but- 
legerių, nes jie spėjo būk 0‘Dea 
juos išdavinėjęs prokurorui. 
Bomba (buvo gabiai pritaikyta 
prie automobiliaus ir kaip tik 
O‘Dea užsuko motorą, ji plyšo 
ir suardė netik karą, bet ir 
■žmogų. Nuo bombos policija ra
do tik du plonu dratuku. Sako, 
tai eksperto darbas.

Rokiškis. (“Vienybės” kor.) 
— Kur Lietuvių Amerikiečių 
aukos eina. Rokiškio apylinkėje 
yra plačiai kalbama, kad vienas 
tos apskrities kunigas gavęs iš 
amerikiečių tūkstantį dolarių, 
kad sušelpus tos apskrities naš
laičius. Kunigas tas aukas atida 
vęs vienuolynui. Jeigu taip ištik 
rujų, tai nemalonus įvykis. Gra
žiosios vienuolės verčiau eitų 
pas savo matules kraičio krau
tų, negu be naudos leidžia savo 
gyvenimą. Seminaristas

esąs
eks-
Ka-
irgi

Raudona Spalva Sukelia 
Baltimorės Piliečius

Fordas Įsikabina 
Australijoje

Sydney. Australijoj Fordas

Lietuvos delegatai Tautų Są
jungos posėdy Ženevoj. — Į 
Tautų Sąjungos posėdį Ženevoj 
deleguojami asmenys Sidzikau-

Trys Pavojai
Amerikos Gyvenimui

New York. Senatorius King, 
kalbėdamas čionai, pareiškė, 
kad Amerikos gyvenimui gresia 
trys pavojai: divorsai, burdin- 
gieriai ir socializmas. Esą visi 
trys naikina šeimynas, o žmo
gus be šeimynos niekam never
tas, nes už nieką nenori pasi
švęsti.

Cleveland. Neapsižiūrėjęs tū
las Pilypas Porris įvažiavo į po
licijos ipatrul-vežimą. Policma- 
nams bekratant vėliau jo kare 
rasta vagio įrankiai. Pilypas ir 
sako: “Tai kad važiavau, ir įva
žiavau stačiai į kalėjimą”.

Baltimore, Md. Vietos polici
ja uždėjo artistų-tepliotojų biz
nį ir nutepė gana daug šaly- 
gatvių raudonais ruožais, kad 
pažymėti kur nevalia statyti au
tomobilių. Ta spalva sugadino 
estetinį jausmą nemažai daliai 
piliečių, įimant ir miesto bur
mistrą. Todėl yra svarstoma 
duoti policijai suprasti, kad 
esama ir kitokių spalvų be rau
donos.

įsteigė dvi kompanijas su kapi- s]<as, Milašius, Zaunius, Jony- 
talais po $7,500,000 kiekviena.' nas> Ambrozaitis. šį kartą Vil- 
Viena valdys fabriką, kuris’njaus ■•klausimas negalėjo būti 
“apibudavos importuojamus J pakeliamas, bet klausime kai del 
chassis (ratus), o kita turės fa-' 
briką kur bus galutinai sudeda
ma automobiliai.

Rusijoj Kaliniai
Gauną Vakacijas

Youngstown, O. Kuomet Row
land grįžo namo girtas, o pati 
pradėjo jį barti, jis paėmęs pei- 
Ii jai pcrdūr} šoną.

Morgantown, W. Va. čia pra
sidėjo streikas unijistų anglia
kasių West Virginijos kasyklo
se. Tikslas streiko yra priversti 
bosus pripažinti uniją ir pri
traukti neimijistus prie darbi
ninkų organizacijos.

Cleveland, Ohio. Mikola Ko
walskis nuo Raus Avė., prisi
gėręs munšainės taip primušė 
■savo žmoną, 41 metų, ir motiną 
šešių vaikų, kad toji pasimirė Ii 
gonbūty.

New York. Masonų pašelpinė 
ir broliška organizacija yra di
džiausia pasauly. Ji Amerikoje 
turi 2,690,833 narius, o visame 
pasauly turi 3,020,000 narių. Po 
Masonais eina Odd Fellows drau 
gija, turinti 2,674,456 narius.

New York. Balandžio 4 Tele
fonų kompanija priims siunti
mui per telefoną paveikslus iš 
New Yorko į Chicagą ir San 
Francisco, arba atgal. Visi įtai
symai jau įrengti. Jej bus biz
nio, tai paveikslų siuntimas bus 
įtaisytas ir kituose miestuose.

Maskva. Louis Fischer, 
respondentas, pasakoja ameri
konų spaudoje, būk Rusijoj nie
kas nėra nuteisiamas kalėti il
giau dešimties metų. Net 
žmogžudžiai tegauna tik dešims 
metų. Politiškj kaliniai kai kai- 
da nuteisiami miriop, bet bėgy 
poros paskutinių metų, retai 
kas būdavo sušaudomas. Apart 
to kiekvienas kalinis krimina
listas turj teisę kas met gauti 
po septynias dienas vakacijų. 
Jis esą paleidžiamas visai iš ka
lėjimo, tik turi duoti žodį, kad 
sugrįžš. Sakoma, visai mažas 
nuošimtis pa'bėga visai laike 
vakacijų.

ko-

tautinių mažumų Vilniaus ir ap
lamai okupuotuose Lenkijos kra 
štuose buvo smarkūs debatai. 
Lietuvos del. smarkiai užsipuo
lė lenkus, kurie persekioja tau
tinės mažumas Vilniaus ir ki
tuose Lenkijos kraštuose, čia 
pabrėžia, kad Lenkijos mažu
mos Lietuvoje turi didžiausią 
laisvę, mokyklos laisvę, spaudą 
ir tt., kuomet Vilniaus lietu
viai kenčia didžiausią persekio
jimą spaudos mokyklų ir apskri 
tai lietuvybės. Be to iškėlė klau
simą lietuvių terorizavimo ir 
persekiojimo gyvenime.

Lietuva, Londono parodoje.— 
Lietuva dalyvaus tarptautinėje 
maisto produktų parodoje, kuri 
bus surengta Londone. Lietu
va išstatys savo prekių pavyz
džius kartogramas ir diagramas

TĖVAS UŽMUŠĖ SAVO 
DUKTĘ

Radviliškis. — Kovo 8 d. čia 
įvyko baisi tragedija, būtent gy 
ventojas Radviliškio miesto pi- 

. .....v...... ...... .... lietis Vienžytis turėjo dukterį
vo užsilikusių nuo 1923 melų. | Emiliją, kuriai buvo apie 10

Detroit, Mich. 1924 metais ta
po (padirbta 1,991,519 Fordo 
karų, o parduota 2.213,928. 
Parduota daugiau todėl, kad bu-

Naumiestis, šakių apslkr. — 
Vasario 6 d. 9 vai. vakaro, kai 
Naumiesčio davatkėlės ir dievo
tos 'moterėlės, įsikabinusios į rą
žančius, laukdamos paskutinės 
gyvenimo valandos — svieto pa
baigos, karštaj meldėsi, staiga 
pasigirdo baisiausis trenksmas, 
nuo kurio miestelyje daug lan
gų išbirėjo. Pasidarė sumišimas 
— moterėlės šaukėsi Jėzaus, 
Marijos ir Juozapo švento, vai
kai visa gerkle rėkė, o vyrai kai 
garvežiai dūsavo. Trenksmas už 
kelių kilometrų buvo girdimas. 
Drąsesnieji piliečiai ir policija 
bėgo Širvintos linkui žiūrėti, 
manydami, kad iš ten ta pabai
ga svieto prasideda. Betyrinė
jant paaiškėjo, kad kasžin koks 
juokdarys ties sodu ant kelio 
granatą išsprogdino. Keletas 
moterėlių iš to išgąsčio sunkiai 
susirgo ir dabar jau tikrosios 
svieto pabaigos — mirties lau
kia. Bombistas juokdarys pada
rė verksmų ir dabar jieškomas; 
jei 'bus surastas, ir jis gaus kar
čiai paverkti... J. O-tas. 

___ r. - t
Kaunas. — Ministerių kabine

tas kovo 9 d. posėdy suteikė Ky
bartų miešto valdybai 3,000 Ii- 

Į tų pašalpos ir 7,000 paskolos 
miesto gatvėms sutvarkyti. 
Paskola suteikta 5 metams be 
jokių palūkanų.

Kaunas. — Neleistinas pasiel
gimas. — Matęs asmuo pasako
ja, kad 9-III vakarą ties jėzuito 
Zecchini būstine susirinkęs bū
rys moterų, kurios energingai 
kalbėjusios ir grąsinusios Va
tikano adresu. Moterys ką tai 
mėčiusios į Zecchini būstinę. Vė 
liau pasirodė, kad Zecchini gy
venamame name išdaužyti lan* 

|gai. Esą kambarin įmesta ak- 
’ menų.

Margarino fabrikas Klaipėdoj 
— Nesenai lankėsi Klaipėdoj 
kaip “Klaip. žiniose trumpai jau 
buvo rašyta, Danijos kapitalis
tai Kristensen ir danas — advo
katas .Kun Albertsen. Jie pasiry
žę statyti Klaipėdoj margarino, 
fabriką. Atsilankę pas p. Guber
natorių danai išdėstė, kad pas 
juos, Danijoj, margarinas 
plačiai vartojamas skirtam 
portui sviestui sutaupyti, 
dangi Lietuvoj margarinas
vartojamas, ypač Klaipėdos kra
šte, bet importuojamas iš už
sienio, nes fabriko Lietuvoj ne
są, tad jie sutiktų pastatyt, Klai 
pėdoj margarino fabriką, kur 
dirbtų maždaug 100 žmonių, tuo 
atveju, jei gautų patikrinimą, 
kad žalioji medžiaga, kaip koko-1 s , . . Tr' Matyt, kad neteisingas Vati

kano pasielgimas su mūsų sos
tine ir šventove — Aušros Var
tais giliausiai užgavo tikinčių 
jausmus ir jie nesusivaldo net 
nuo nepadoraus būdo reikšti ker 
štą.

i Ir jeigu sekmadienio mitinge 
girdėjosi iš įsitikusiųjų davat
kų “Von iš Kauno popiežių (su
prask — Zecchini), šalin Zecchi
ni” ir panašius, tai šį kartą pri
eita net prie akmenų.

Nors Popiležiui privalu būti 
teisingu, bet kiekvienam pilie
čiui privalu būti padoru.

so ir kiti aliejai, kiek reikalin
ga fabrikui, būtų įleidžiami be 
muito, nes jie nori savo produk
tus ir eksportuoti.

Varnupiai, Padovinio valse. -- 
Varnupiuos pas, pilietį Mažaiką 
vasario 23 d. įvyko beveik “pa-1 
baiga svieto." Pas Mažaiką į 
vestuves susirinko buliškai bau- , 
biančio jaunimo ir vieni neva 
prašę, 'kiti neprašę sulindo į 
kambarį prieš užgavėnes pasku
tinį sykį pasišokti. Truputį be 
tvarkos asloj neva šokdami či
goniškai pasiblaškė, gėrė samo- 
gonką ir valstybinę ir pradėjo 
vieni prieš kitus reižtis Jr riau
moti. Staiga, pasigirdo vadų 1 
balsai: “Vyrai, laikykimės! Kas 
kirvį, kas plūgo peilį, kas revol
verį — į darbą!” Po tos ko- , 
mandos pasidarė tikra babilioni- 
ja, kuri tęsėsi gerą valandą. Pa 
subaigus tam darbui — netik lan 
guoše stiklų, bet nė rėmų nebe
buvo, durų tik lentgaliai ant že
mės' mėtėsi. Girdėjosi tamsoj 
tik rėksmas ir dejavimas, keiks
mas ir meldimasi, prašymas 
grabnyčią uždegti. Juozas Pace- 
vičius taip skaudžiai sužeistas, 
kad į Mariampolės ligoninę at
vežtas vasario 27 d. pas Ab
raomą “ant rokundos” nuėjo. 
Vestuvininkų 3 asmens sunkiai 
sužeisti, o lengviau sužeistų nė 
suskaityti negalima. Tokių bu-

i New York. Queens County 
prokuroras čia pareiškė, kad A- 
merika prašoksta visas kitas 
Viris daugely dalykų. Prašoksta 
net 
ko, 
‘oj 
m u 
:i« padidėjęs 500 nuošimčių.

kriminalistų skaičiuje. Sa- 
kuomet Anglijoj ir Franci- 
kriminalistiškų prasižengi- 
skaičius mažėja, Amerikoje

Naujas Literatūros žurnalas 
BARAS

Stora knyga, puikios eilės, 
gražus feljetonas, aprašy
mas stovio Lietuvos teat- j 
ro, operos, meno ir muzikos
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das. Prie jų šiomis dienomis pri
sidėjo ir Wisconsin, kur valsti
jos pastatytas prohibicijos di
rektorius pareiškė, kad Wiscon
sin! valstijoj įvykdinti prohibi- 
ciją negalima ir juokinga. Jis 
f: ko. lai pati federalė valdžia 
vykdo jei nori, bet valstija atsi
sakys.

Yra žinoma, kad valstijos Ka
lifornija, Pennsylvanija taipgi 
labai “bukos” prohibicijos vyk 
dyme. Nesenai rezignavo tedera 
lis prohibicijos viršininkas val
stijų Indiana, Ohio, ir pietų Mi
chigan. Jis pareiškė, kad prohi- 
'bicijos vykdymas tose valstijose 
pas jį sukėlė tik pasibjaurėji

Rašo Fašistas

Suvienytos valstijos Europoje
Diplomatai vėl bruzda, kad 

užtikrinus Europos saugumą, 
kad išvengus ateity karų. Vėl 
kįla sudarymas Europos val
stybių bloko, kurį francai suar
dė 1922 metais mieste Cannes. 
Gabus, nors suktas, pęlitikas 

i Lloyd George jau anuo syk per
matė, kad Europoj turi susida
ryti galingesnių valstybių blo
kas, kuris sutvarkytų rubežių 
ir prekybos klausimus ir būtų 
tiek galingas, kad sudraustų vi
sus karus. Jis norėjo, kad pir 
miausia prie bloko prigulėtų 
Anglija ir Francija, paskui Ita
lija, Vokietija ir Rusija. Fran
cai, kurie manė, kad turėdami 
talkius Lenkiją, Čekiją. Rumu- 

patys pir- 
nieko 

planus

PABALTeS VALSTYBIŲ BUSIANTI 
KONFEDERACIJA

Iki pat šių laikų nuomonė dūravo tarpe Europos 
didžiųjų valstybių, jogei Pabaltės valstybės — Lietuva, 
Latvija ir Estija — esą tiktai laikinosios valstybės. Tau
tų Sąjunga ir kitos valstybės jas pripažino tik dėlto, kad 
kitokio išėjimo nebuvę; leisti, kad jas užimtų Sovietų niekino ir atmetė, 
būtų buvęs tik sustiprinimas Sovietų, ko Europos vals-j 
tybės visai nenori nė girdėti. Todėl ir buvę leista Pabal
tės valstybėlėms saviškai susitvarkyti iki atgys senoji 
Rusija. Kai Rusija atgys ir panorės Pabaltės ‘valstybes 
sau pasiimti, tai tada didžiosios valstybės visai būtų tam 
nesipriešinę. Ypatingai Anglija tokios politikos laikiusis, 
dėlto Anglija netiktai apie Pabaltės valstybes mažai rū
pinusis, bet net ir Lenkijos sienų niekuomet nesutikusi 
apginti nuo Rusijos arba Vokietijos.

Toki nuomonė Tautų Sąjungoje buvusi iki nesenai 
Pabaltės valstybėse apsilankęs Erikas Drummond, Tautų 
Sąjungos sekretorius, apie kurio iškilmingą priėmimą 
Kaune buvo daug rašyta Lietuvos laikraščiuose. Dabar 
Tautų Sąjungoje kitaip pradedą žiūrėti į Pabaltiją.

P-as Drummond parvežęs žinių Genevon, kad Pabal
tės valstybės esą — žodis stojusis kūnu. Jų nuraminti ne
bebus galima, ar senoji Rusija atgys ar neatgys. Dabar 
Lietuva, Latvija ir Estija pradėję daryti savo tarpe įvai
rias ekonomines ir militares sutartis, kurios vis artiną 
vieną Pabaltės valstybę prie kitos. Prie šių trijų dalinai 
prisidedą Suomija ir Lenkija. Tuo paprastu būdu išlen- 
gvo susidaranti rimta Baltiko Valstybių Konfederacija, 
panaši į Amerikos Jungtines Valstybes arba Šveicarijos 
kantonus. Pažymėtinas faktas esąs ir tame, kad net Ru
sijos sovietų užsienių ministeris čičerinas užreiškęs, jo- 

. gei Maskva šitokiai konfederacijai nesipriešins, bile tik 
Rusija turėtų sau draugingas Baltiko “buferines” vals
tybes.

Vienintelė, anot p. Drummondo, esanti bėda — tai ir lietuvių valdžios.
Masarykas, galima sakyti, y- 

ra tikras tipas karšto tautinin
ko, kuris tuo pačiu sykiu yra ir

1 gilus demokratas. Kiti tautiniu-’ 
kai nuvažiuoja į fašizmą,, kiti į ! 
priespaudą. į šovinizmą. Masa- i 
rykas gi ne: pasiliko giliu de- 

visų pusių turinti rūsčius ginčus beveik su visais kai-1 mokratu kaip buvo, 
mynus; ypatingai su Lietuva del Vilniaus ir su Vokieti- kad Europa, nežiūrint 
ja del Silezijos ir Danzigo. Taigi Tautų Sąjungos virsi- ir bolševizmo, vistiek eina prie 
ninkai numatą, kad tik del šito vien, Baltiko žertuvėje ’demokratijos, prie tautinių val- 
visuomet rusėsianti pavojinga žarija, iki nebus Lenkijos stybių. taikiai sugyvenančių ir

Tuomi Tautų Sąjunga esanti gražiai per parliamentus besi- 
valdančių.

| Jis sako, kad fašizmas ir bol
ševizmas, savo pavyzdžiu, tik

i parodys žmonėms tikros demo
kratijos 
teisybė: 
skaldys 
tai galų 
liberalų
leisk kitiems gyventi
nas iš gražiausių principų pašau

niją ir kitus, jie gali 
mą skripką groti jr 
bijoti, Lloyd George

ne
su-

Dabar Chamberlainas vėl 
hina George o planą, tik šį kar
tą jis nemini Rusijos. Nori tik 
kad prisidėtų Francija, Vokie
tija. vėliau Italija ir kitos. Vie
natinė skerspainė tokiam blo
kui šiuo tarpu yra Lenkija, 
kuria francai susirišę sutarti
mis. Lenkai, mat. turi koridorių 

j atskirtą Rytų Prūsiją nuo Vo- 
j kiebijos ir lieto turi brangių mi- 
j neralų kraštą Sileziją. Vokie- 
Įtija jei ne šiandien, tai rytoj 
turės tuos kraštus atgauti at
gal. Ir ji todėl užtikrindama 
Francijos rubežius, nenori užtik 
rinti Lenkijos, o lenkai geruo
ju nenori su vokiečiais tartis.

Bet visgi diplomatai mato, 
kad be ka tokio panašaus i Su-

| į | t
vienytas Valstijas Europoje, am 
žinos taikos tarp baltosios rasės 
tautų nebus,

—o— 
Tikras tautininkas liberalas.

Kovo 7 d. Čekoslovakija šven
tė 75 metų sukaktuves savo 
prezidento, Masaryk.). Tarp dau- 
gelio pasveikinimų is svetimų) : 

'šalių, buvo prisiųsta linkėjimai

Lenkija.
Kai Pabaltės valstijos, nors kiekviena iš visai skir

tingos tautybės, vienok sudaro stiprų ryšį ateityje savo 
sienas apginti ir jų sienos vis eina stipryn, tuo tarpu gi 
Lenkijos padėtis visai sukliurusi. Jos sienos neapsaugo-) 
tos nei nuo Rusijos nei nuo Vokietijos. Pati Lenkija iš*

sienos kaip nors nustatytos. rl 
dabar labai susirūpinusi. Tur būt ateinantį rudeni 
klausimas ir pareis T. S. posėdžių dienotvarkėm

Iš visų pusių Pabaltės valstybes p. Drummond 
portavęs labai prielankiai. Jos esą stiprios tautiškai, 
litiškai ir ekonomiškai. Net ir del paskolų prie Tautų Są
jungos, kaip tą darė Austrija ir Ungarija, jos nesikrei
pia, nes pasitikį tik savo šaltiniais išgyventi.

Maždaug šitokioje prasmėje apie tai platoką straips
nį parašė iš Genevos p. Albin E. Johnson, į pereito sek
madienio laidą “N. Y. World’o”.

šis

po-

KAI ATGYS VOKIETIJA
Vokietijos atgijimą vėl atpranašauja francų milita- 

ristas Poinkare, kuris nesenai laikytoje kalboje pasakė: 
“Kai Vokietija atgys namieje, kai prijungs prie savęs vi
są Austriją, kai mes dabar nusileisime atiduoti žemes 
priskirtas Lenkijai, tai — vai lio! — kas galės neprileisti 
Vokietijos prie naujo pasidalinimo Itnkų žemės tarpe vo
kiečių ir Sovietų Rusijas?”

Poinkare šitą kalbą pasakė pagąsdindamas visą Eu
ropą vokiečiais.

Ištikro, vokiečių atgijimas ne tik vyksta, bet ir galės 
pilnai atsitikti. Dabar einanti Vokietijos prezidento rin
kimai parodė, kaip Vokietija stovi. Reakcinių naciona
listų kandidatas Jarres gavo 10,000,000 balsų, socialis
tas Braun — 7,800,000, centristas (katalikų) Marks — 
3,600,000, komunistų Thaelman — 1,800,000, demokra
tas Hellpach — 1,600,000, Bavarų liaudies partijos Held 
— 1,600,000, Ludendorfas — 300,000. Absoliutės didžiu
mos nė vienai partijai negavus, rinkimai atidėti Ba
landžio 26 dienai, bet jau ir šie rinkimai parodė, kad mo- 
narchistai visas partijas veda.

Kas Vokietijos žmones stumia į reakciją? Gi tokie 
pat militaristai Francijos. Pavojus iš atgijimo Vokieti
jos yra ne būtinai visai Europai) tik Francijai ir jos pa-

kli

Lenkai pasirašė sutartį su Vatikanu. Vii-' nas, kame pirmas laikraštis po uždraudimo išėjo, 
nius pripažintas lenkams. Kunigais galės būti tik-!
tai Lenkijos piliečiai. Vyskupais bus vien lenkai 
ir juos skirs Vatikanas tik Lenkų valdžiai prita
rus. Dancigas įeina lenkų kardinalatan.

Lietuvoje — audra del to įvykio. Mgr. Zec- 
ehihi gavo kiaušinių. Visur — protesto mitingai, 
žmonės pasipiktinę klaidinga Vatikano taktka.

Kame gi dalykas?
Nesenai lietuviai ir lenkai užsigeidė sudary

ti sutartis su Vatikanu: lenkai — kad sutvar
kyt savo bažnytinius reikalus, tvirčiau atsistoti 
ant užgrobtų žemių gavę katalikiškų valstybių 
palankumą ir apaštališką laiminimą nelaimingų 
žmonelių lenkinimo darbui; lietuviai — tikėda
miesi palankiai sunaudoti paskutinį kazyrį del 
Vilniaus tarptautinės politikos arenoje ir su
tvarkyt bažnytinius reikalus Lietuvoje.

Bet lietuvių pralaimėta. Tatai buvo nuorria- 
nu įšanksto, žinant, jog labai svarbu turėti didelę 
bažnytinę provinciją ir iš ten varytis į rytus. Bet

—Lietuvoje valdžios vairą paėmė ultra-katali- 
kai tikėjęsi sujaudinti šaltą Vatikano politikie-

mą.
Iš to visko matyti, kad pro- 

hibicija nėra “success,” kaip a- 
merikonai sako. Gali būti ji bū
tų senai “pasenusi”, jei ne po- yįų širdį savo katalikiškumu, išimti Vilnių iš po 
litikierių klikos, kurios semia dil lenkų kontrolės ir tuo būdu, iškėlę savo nuopel- 
delius pelnus iš butlegerių ir į-, mis Tautai, laimėti rinkimus j 3-ji Seimą.

Vatikano atstovas neįteikė Lietuvos valdžiai 
savo kredencialų, reiškia — gyveno Lietuvoje ir 
naudojosi užsienių diplomato privilegijomis ne-

statymo laužytojų.
—o—

Kooperacija Lietuvoje skilo.
“Liet. Uk.” praneša, kad ku- teisėtai, globojo lenkų vienuoles ir tt. Nenorėda- 

nigams pavyko įvaryti skilimo) ma erzinti Vatikaną, valdžia tylėjo. 1924 m. gale 
su; kylį į Lietuvos kooperaciją. Ji į Ronią nuvyko Lietuvos delegacija tartis del

tapo padalinta į “krilkščioniš- 
ką” ir “bedievišką”. Tarp skąl-

-■konkordato. Jos vadas, kunigas (tikėjęsis augštes 
■ nės karjeros), buvo atstumtas išsyk nuo Papos 

dytojų atsižymėjo ir buvęs eks- audiencijos (mat, perprastos kilniės ir laipsnio 
amerikietis Kemėšis. j “Papos brolis Kristuje”), vis tik švaistėsi po Va-

Nauda iš to, suprantama, bus tikano ofisus ir. nieko nepešęs, grįžo Kaunan, 
tik žydeliams, kurie galės šie-' Sunkus yra kryžiaus kelias, bet... reikia vykti iki 
liauti kol lietuviai pjausis. Bet galo, užmiršus netaktingą tarptautiniu atžvilgiu 
mūsų kunigijos obalsiu ir yra' 
“geriau svetimam, kad ir pago- 
nui, bet ne lietuviui-bedieviui.” 
Dėlto Amerikoje gyvuojantis 
katalikų susivienijimas ir netu
ri lietuvio gydytojo, nes neran
da “kataliko.”

Jis tiki.
fašizmo

gražumą. Gali būti ir 
jei fašistai ir toliau 
galvas komunistams, 

gale abeji supras, kad 
principas: “gyvenk ir 

yra vie-

Wisconsih ir pasitraukia iš 
Prohibicijos.
Vienas įžymus advokatas, pa

tyrinėjęs klausimą kur dingsta 
įstatymai, kurie atgyvena savo 
dienas, rado, kad jie nebūna at
šaukiami, ar nurašomi nuo kny
gų, bet pranyksta tuo, kad tei
sėjai ir policija nebaudžia pra
sikaltėlių ir įstatymai “pasens
ta.” Tokį pat likimą jis prana
šavo ir 
teisėjai, 
policija 
kad tas 
vykdinti
vaime pasens.

Jau dabar dvj 
merikoje atsisakė 
rale i

prohibicijos įstatymui: 
teismai, 

ir piliečiai 
Įstatymas 
negalima

džiurimenai, 
pamatys, 

gyvenime į- 
ir jis sa-

valstijos A- 
geibėti fede- 

valdžiai vykdyti prohibi- 
New Yorkas ir Marylan-

Darbininku namai Rusijoj.
Kaip praneša “.Lietuva” ang

lų unijų delegacija, kalbėdama 
savo raporte apie gyvenimo bū
tus Rusijos darbininkų, sako:

“Darbininkų gyvenimo butų 
sąlygos, kurias delegatai paty
rė, atlankę Baku rajoną, blo- 

. ginusios iš visų. Delegacija es- 
’ anti apžiūrėjusi visą eilę pa- 
į prasčiausių gyvenamų bustų, 

. kuriuose nei vienas anglų ūki- 
I įlinkas besutiktų laikyti savo 
! gyvulį — ųž tai jis turėtų at- 
sakyti prieš įstatymą už 
rų elgesį su gyvuliais.”

—o— 
: Atidarymas Jeruzalėje I

Universiteto.
Palestinoje, mieste Jeruzaly, 

žydai 1 d. balandžio atidarė sa
vo pirmą universitetą ir ton iš- 
kilmėn Lietuvei universiteto bu 
vo pasiustas D-ras Avižonis. 
Sykiu su juo pasiusta tam tik
ras raštas lietuvių, anglų ir eb- 

1 rajų kalbomis, kuris bus ati
duotas žydų universiteto tary
bai.

Lietuviai vis mandagesni už 
žydelius: atidarant Kaune lie
tuvių universitetą nei vienas 
žydelis iš niekur nei šnypšt ne
sakė, o lietuviai net profesorių 
siunčia į Palestiną.

—o—
Bedievybės plėtojimas 
Lietuvoje.
Iš Rietavo pranešama 

žinelė:
“Rietave jau atsirado 

porelių, kurios be jokio 
susiėję sau ir gyyvena. Nei jie 
niekam, nei jiems niekas nieko 
nesako.

Mes nesistebime: jei Lietu
vos kunigai, algas iš valsty
bės iždo gaudami, dar ipia po 
šimtą suvirs litu už šliūba, o tu 
litų Lietuvoje maža, tai neku- 
rie žmonės pabando, ar negali 
gyventi be “sakramento motery 
stės.” Ir patiria, kad jei yra 
meilė ir sutikimas, tai sakra- 
mentalis patepimas visai nerei
kalingas.

žiau-

šitoki

tokiu 
ši i ūbo

vai, ypač su Klaipėda. Vienok Lietuva, jei skubins su 
Klaipėda organiškai susilieti, tai už keleto metų bus per- 
vėlu ją nuo Lietuvos atplėšti.

Vatikano elgėsi su delegacija.
šįmet sudaryta komisija, užsienių reik, minis

terial dalyvaujant, ir pradėta tartis su Papos at
stovu Zecchini. Po gražių įžanginių kalbų, pradė
ta rimtai kalbėtis. Lietuva pasiūlė savo projektą, 
kuriuo einant būtų sudaryta atskira Lietuvos 
bažnytinė provincija su arcivyskupu prieky, ir ji 
apimtų visas Lietuvos valdžioje esamas žemes. 
Mažam vaikui aiškšu, jog ten yra minimalio tei
singumo reikalavimai. Bet šv. Kazimiero D-jos 
narys (šįmet įsirašęs, žr. Kauno “Vienybę”) p. 
Zecchini savotiškai galvoja. Jis pasilaikė sau tei
sę pasiūlyti savo “kontr-siūlymų” del to dalyko. 
Sekamam posėdy jis tokių dalykų “pasiūlė,” jog 
Lietuvos komisija (ne iš kunigų) užkaito ir nu
stojo derėtis. Ką jis siūlė — plačioji visuomenė 
nežirib, gi komisija pradžioj žado neteko ir nors 
dabar atsipeikėjo, bet nedrįsta žmonėms atpasą- 
koti.

čia pasikartojo vienas incidentas (1923 m. 
gale ar 1924 m. pradžioje), kai keli augšti Lietu
vos karininkaį nuvyko pas Francijos atstovą p. 
Padovani 
žydelis;
prašyti, kad 
karininkus Į 
sai, ciniškai 
jums, ponai, 
čia u

: (sakoma, jo tėvas esąs nuo Raseinių 
pats atstovas dailiai lietuviškai kalba) 

Francija priimtų dar kelis Lietuvos 
savo tobulins karo akademijas, ši- 
šypsodamos, atsiliepė: “Bet kamgi 
vykti taip toli, kad jūs galite ar- 

niūsų mokslo įgyti”. Karininkai nustebę: 
“Kur?” — “Nagi Varsavoje: ten mūsų geriausi 
karo specialistai tvarko Gen. štabą ir Akademi
joj dėsto, ir jums ten būtų patogiausia.” Kari
ninkai išėjo nesikalbėdami daugiau. Vistik, iki 
šiai dienai Padovani sėdi Kaune, flirtuoja su po
zicijos ir opozicijos vadais, kiša nosį kur jam 
netinka (pav., del Smetonos paliuosavimo), ir tt.

Dabar, mgr. Zecchini “nusileido..” Bet lietu
viai nelabai vertina tą tauraus kunigo prakilnų 

| nusileidimą “pagonims.’’ šiuo metu svarstoma 
j klausimas ar derėtis su Vatikanu? Daugelis val- 
i džios žmonių pasisako neigiamai. Opozicija nu
sistačiusi neigiamai. Derybų ateitis neaiški, nes 
kol Lietuvą valdo “■katalikai” — bažnyčių nieks 
neskriaus, gi jei vairą nugriebs opozicija, tad 
Vatikanas pats primins reikalą.

Rodos, tai nėra ypatingas įvykis, bet mūsų 
tautos sąlygose jis daug reiškia. Lietuvoje 
keistis del to visa politinė situacija.

Amerikos spaudos žiniomis, Lietuvoje 
protestų audra ir .pati valdžia baigia rengti 
testo notą.

Pažvelgę Į dalyką arčiau, mes matome reik
šmingą faktą. Užgauta tikinčiųjų lietuvių šir
dis. Kantrus lietuvis, bet “gdy go kto zahaczy, 
to i w grobie nie ptzebaczy.” Daugelis lietuvių 
pasigiria “šventa mūsų žemelė, katalikiškoji Lie
tuva.” Ir tikrai, Lietuva yra apyšventė. Dorovės 
lygmė yka kol kas augėlesnė negu Italijoj, Vo
kietijoj ar kitur. Bažnyčios gausiai lankomos, 
daugybė katalikiškų raštų, katalikų dauguma 
Seime ir tt. Daugelis tamsesnių žmonių aklai 
tikėjo iki šiol Papos neklaidingumu ir teisingu
mu, jo žodį laikė šventu, ir štai — pakirsta tasai 
pasitikėjimas vieninteliu autoritetu: Papa atida
vė lietuvių-katalikų žemes su Vilnium išgveru
siems lenkams... Tą Vilnių, kame Lietuvos Glo
bėja Aušros Vartų Mergelė, kame SV. Kazimie
ras ilsisi, kame Kalvarija kurią lietuviai kasmet

žada

kilo
prū

Štai delko mes skaitome Lietuvos kademų politiką lankė, kame ilsisi garsiausieji kunigaikščiai, ka- 
Stumdėlei Lenkijai. Dalinai gali būti pavojaus ir Lietu- neužtektiną Klaipėdos krašte. j me Ruomuvos pamatai išlikę, kame Gedimino kal-

• kame Nepriklausomybė paskelbta, kariumenė pra 
dėta kurti, kame visa lietuvių praeitis, dvasinis 
ir tautinis centras, Tautos širdis, kame kiekviena 
žemės pėda lietuvių krauju apšlakstyta... Ir štai 
— vienintelio tikinčiųjų autoriteto, vienintelio 
neklaidingo ir teisingo žmogaus, Dievo Vietinin
ko sprendimu tas kraštas atimtas iš “šventos 
Lietuvos,” kuri ten krikštą priėmė, ir atiduotas 
plėšriems lenkams...

Oi, skaudus tai įvykis, kuris daugeliui žmo
nių pakirs Papos autoritetą ir patį tikėjimą. 
Lietuva dabar gyvena panašius laikus, kaip Vy- 
tauto-Jogailos metu. Baisi tragedija. Savitarpės 
kovos, intrigos, srovės i vakarus, pietus ir rytus. 
Tikybinės kovos...

Bet yra vilties, jog ši skaudi tragedija at- 
šaldys įšėlusių partyvių žmonių protus ir sukaups 
suvienys lietuvius Į vieną. Nelaimės gimdo did
vyrius. Ir nors dabar Lietuvos žmonės nusimini
mą ir vargus skandina degtinėje, keikia/netiku
sį administracijos aparatą ir pačią valstybę, bet 
jiems patriotizmo netrūksta. Patriotinė ugnis de- 
ga-kunkuliuoja širdžių gelmėse, laukdama progos 
išsiveržti per slavų įtakos sukietintą odą.

Man prisimena: didelė ruiminga salė, susi- 
' rikiavę savanoriai-šauliai laukia vado ateinant. 
Vadas tuo tarpu sukvietęs būrį karininkų paklau
sė, kas jų sutinka atsižadėti laipsnio, privilegi
jų, gulėt purvyne, imtis prasčiausių pareigų, ba
dauti ir tt., kad pagelbėti Tėvynei. Ir visi sutiko. 
Jis parinko jų kelis, štai jis su palydovais dury
se įr jo prieky senelis pulk. Stanaitis. Vadai ne
spėjo komandą išrėkt, kaip senelis pravirkusį u 
balisu tarė: “Sveiki, vyručiai! Ar daug jūs čia 
yra ” ir sukvietęs į būrį mus laimino. Visų akyse 
sužibo pasiryžimo ir meilės ašaros, susijaudinę 
seneliai ir beūsiai jaunuoliai, kad ėmė šaukti, net 
sienos drebėjo... Nepaprasta ištverme, dideliu 
džiaugsmu, pakilusiu ūpu sukilėliai atliko nepa
prastą žygį ir — Klaipėda Lietuvos valdžioje. Vi
sas kraštas sujudo, siuntė maisto, pinigų ir tt., 
partijų rietenos nurimo... iki 1-jo Seimo paleidi
mo.

Aš neabejoju, jog dabar vėl visa Lietuva su
krus, atsigaus iš slogučio, pabus iš baisaus girto 
sapno ir pradės dirbti. Lietuva laukia vado, kuris 
suburtų visą Tautą. Iki šiol to lietuvių Mussoli- 
nio nesimatė, bet reikalas jį iškels aikštėn.

Kokios artimiausios perspektyvos?
Paaštrės partijų kova, kuri nugramzdins ne 

vieną dabartinių partijų. Pozicijos partijos galu
tinai neteks pasitikėjimo žmonėse. Jos pralošė 
jubilėjinius šventus metus rinkimams — Papa 
nedėkingai pakišo koją. Opozicija pradės -smar
kią agitaciją tamsiam kaime. Areštai, peštynėis, 
partijų irimas, šmeižtai. Perspektyvos tamsios, 
juodos, nes dabar artinasi finalas negražaus par
tijų farso, pradėto 1919 m. Lietuva šiuo laiko
tarpiu buvo nugrimzdus radikalizme. šalčiau

• galvojusį inteligentijos grupa buvo nustumta 
nuo valdžios ir tiktai per savo spaudą kvietė 
valdžią mesti radikalizmą, atsikvošėti, liautis 
skandinti liaudį demagogijos dumblyne, ši srovė 
sutraukė į savo eiles daug inteligentų, veik visus 
karininkus, daug studentų, ūkininkų. Reikia ti
kėtis, jog jį suvaidins žymią rolę naujam persi
tvarkyme ir palaikys lygsvarą Tautoje. Tai. — 
Tautininkų Sąjunga.

Jeigu laimės sveikas protas liaudy, tad vie
nos dabartinių partijų visai žlugs, kitos suskils -- 
susivienys visos ūkininkų srovės, pertvarkys pro
gramas. Bet yra vienas blogas ženklas: tikyba 
buvo įvelta į politiką. Kalti kunigai, sukūrę re
ligines partijas ir nemokėtai jomis žaidę. Del to 
tikėjimas daug prarado. Opozicija neteko išmin
tingos lygsvaros ir išsivystė į antireligines sro
ves. Iš jų, nors netinkami tautiniu atžvilgin, bet 
pusėtinaį atviri ir gan rimti pasirodė socialde
mokratai. Bet jų pusbroliai liaudininkai — ne- 
tvarkūs: jie neteko padoraus ir šalto proto, su- 
nyko-sumenko etiniai, galutinai suradikalėjo (sy
kiu, jų vadai teismuose gina lenkų dvarponius 1), 
mėgindami pavergti Lietuvą masonarijos ložėms. 
Vos nedaugelis jų žmonių yra populiarūs liaudy, 
gi inteligentų gerbiamas tik p. J. Vileišis.

Lietuva būtų laimingiausia, jeigu joje visiš
kai išnyktų religinės partijos (kademai) jr susi
darytų sveikos tautinės partijos, ypač stipri ir 
viena ūkininkų partija. Kodėl mes, amerikonai, 
nesivarome būti patentuotais katalikais, katali- 
kiš'kesniais už Papą? Mūsų partijose — republi- 
konų ir demokratų — sklandžiai dirba krašto— 
Tautos gerovei ir katalikai, ir protestonai, ir žy
dai, ir “bedieviai” ir tt. Mūsų valdžia remia reli
gingumą ir religijos autoritetą, bet politikos gy
venime bažnyčia atskirta nuo valstybės. Mes va- 
duojamės sveiku protu ir vieton utopinių idėjų 
ir demagogijos mes remiame gerų-darbščių pilie
čių, pilietinės-tautinės dvasios auklėjimą.

Lietuva, iš kur yra kilę mano ir kitų jaunų 
ameri'kiečių-lietuvių, tėvai, turėtų pasekti mūsų 
susitvarkymą, tautinį bendradarbiavimą ir poli
tinę išmintį, nes tik vienybėje galybė ir protin
gam šeimininkavime išganymas. Socializmą, ma- 
soneriją, klerikalizmą ir kt. reikėtų palikti sveti
miems žaisti, gį patiems susirūpinti krašto gero
vės ir apšvietos kėlimu. Lietuvos klerikalų dar- 

(žiūrėk ant 3-čio pusi.
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KO NORI VALSTIEČIAI LIAUDININKAI

—o—

(Mums tapo atsiustas ilgas 
pranešimas p. M. Makausko, 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
atstovo, kuris dabar važinėja po 
Ameriką, sakydamas prakalbas 
ir organizuodamas pažangiąją 
išeiviją. Del vietos stokos ne
galėdami dėti to straipsnio iš
tisai, žemiaus paduodame su
trumpintame pavidale. — Red.)

Žemės ūkio draugija prie ku
rios priklauso visi agronomai at 
lieka didelį ir naudingą Valsty
bės darbą, steigdama visoje Lie
tuvoje pavyzdingų ūkių, pieni
nių, javų valomųjų punktų, 
rengdamas parodas, užpirkinė-

ProftUktM vyram*, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelš 36e. 

(Tarba (4 ’s) tl. 
Visose aptlekose ar 
Ban Y Kit Dept. A. 

93 Beekman Bt. 
New York 

Prašyk aprašymą

dama reikalingus žemės ūkiui 
apdirbti įrankius, trąšas ir tt. Ir 
kuomet 'klerikalų valdžia tos že
mės ūkio draugijos netik kad ne 
remia, netik kad jai neduoda rei 
kalingos pašalpos, priešingai, vi
sokiais būdais jai kenkia ir truk 
do varyti naudingą darbą; kuo
met iš kitos pusės toji pat kle
rikalų valdžia duoda iš Valsty
bės Iždo pašalpas, ir net mi- 
lionines, savo politinėms prati- 
joms ūkininkų sąjungai, moterų 
katalikių draugijai ir kuomet 
tos politinės partijos tas val
stybės lėšas naudoja politinei a- 
gitacijai, kiekvienas lietuvis tu
ri žinoti, kad tokia valdžia yra 
negera, kad teikia valdžia kenkia 
ir neleidžia gerėti mūsų ekono
minei padėčiai.

Tas pat daroma ir su kopera- 
tyvais. Kuomet koperatyvai at
lieka didelį darbą, steigdami var 
totojų bendroves, krautuves, 
klerikalinės partijos ūkininkų 
sąjunga, krikščionys demokra
tai ir darbo federacija sudaro 
komitetą koperacijai griauti ir

V

PU1LM 
U8DBGI-

MOKSLO. LITERATŪROS IR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATALOGO

Prenumerata metams
Lietuvon metams — ■

Pusei metų pusė kainos.

— $2.00
— $3.00

3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

“Dirvos” Agentūra Siunčia Pinigus 
į Lietuvą ir Partraukia Gimines j 

Amerika.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

•ą mokyklą. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
828 — 2nd Avenue,

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoferio meknniko 
lietuvių ir anglą kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metą prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 

garantuojame laisnį ir diplomą — pu- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mfl- 

ntio 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomisatdara
vai. po pietą. Kloso* dienomis ir vakarai*.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampa* 14 gatvūa) New York City

OSVALDAS KIBURIS
UŽEIGA

yra geriami* East New Yorke, kurioje kiekviena* ra* akanlaa valgiu*, 
oikandil** Ir iraugiSk^ užčjim*. Pralome nepamiriti atgilaakyti pa* —

BM OLBNMORH AVENUE, 
(E*»t New York)

Moderniškais Būdais
Nežiūrint kaip senai sergate ar 

kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

BROOKLYN, N. T.
TeL CyproM 8980

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS

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 Wasscrmano kraujo ištyrimas, kemiška 
analyze. Tikras atspėjimas ir moderniškas gydymas.

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

Valandos: 9 iš ryto iki M vakaro. Nedėlioto*: 9 iki 4 po pietą

mes matome varo tąjį griovimo 
darbą.

Negeriau su finansais ir mo
kesniais. Pinigų maža, bet ir 
tie patys taip sutvarkyti, kad 
daugumai neprieinami. Ban
kams, kurių didelė dalis yra 
klerikalų ir kunigų rankose, lei
džiama įmti dideliausius nuošim 
nuoš. metinio. Mokesniai Įvar
čius <36 nuoš., o kartais net 99 
komi neteisingai, nes ant kaimo 
gyventojų uždedama labai augš- 
ti; daugelis negali užsimokėti 
ir iš tokių išieškoma su polici
jos pagalba, taksavojant kar
tai spaskutinę karvę arba ark
lį. Tuo tarpu klerikalų įmonės, 
pav. ūkio bankas, buv. šmidto, 
dabar ūkio banko fabrikas nuo 
mokesnio paliuosuojami.

Savivaldybės atliko ir atlieka 
didelį ir naudingą valstybei dar
bą, tvarkydamos mokyklas, šelp 
damos pavargėlius, padėdamos 
pravesti žemės reformą, skir
styti mokesnius ir tvarkyti dau 
gelį kitų naudingų piliečiams da 
lykų. Ir čia mes matome, kad 
klerikalų valdžia tas savivaldy
bes, tą naudingą organizaciją, 
naikina, griauna iš pat pamatų.

Mes Valstiečiai Liaudininkai 
švietimo srity esame šalininkai, 
kad mokykla būtų mokslui, o n<U 
dirbtuvė krikščionių demokratų 
partijoms paklusnių tarnų. Mo
kykloje turėtų būti mokoma vi-' 
so to, kas duotų galimybės iš- ‘ 
mokėti gerai vystyti pramonę, 
kelti žemės ūkį. Turėtų būti stei, 
giama daugiau specialių mokyk
lų, ypač amatų mokyklų. Toms !

ti įvairių oi-denų ir įvairioj 
tautų vienuoliai ir vienuolės.

Klerikalų valdžia nesilaiko tei 
sėtumo. Jj 'kišasi į teismo daly
kus, nori einant konstitucija tei 
smas neprigulmingas. Sulyg kon 
stitucijos turėtų būti tikėjimo 
ir sąžinės laisvė, spaudos 'ir su
sirinkimų laisvė; bet klerikalų 
valdžia to nesilaiko. Mes mato
me, kad kunigai, kurie yra krik 
šioniškųjų partijų vadovais, 
naudoja bažnyčią savo partijų 
reikalams. Per išpažintį verčia
ma daryti pasižadėjimus balsui) 
ti už jų partijas, ir kas to ne
nori padaryti neduoda išrišimo* 
varo nuo klausyklos. Tik tokiu 
būdu kademai turi Seime mažą 
daugumą. Neleidžiama arba 
trukdoma kairiosioms partijoms 
kurios sunkiausiu momentu iš
gelbėjo Lietuvą, paimdamos vai 
stybės tvarkymo reikalus ant 
savo pečių, daryti susirinkimą 
mitingų. Po visą kraštą areštuo
jami ištikimiausi tautai ir val
stybei žmonės, už tai, kad jie 
pavojing, krikščioniškoms par
tijoms asmenys. Visur pasakau, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia, 
kuri yra kunigų rankose, nieko 
gero neduoda ir neduos valsty
bei ir tautai.

Tai pasakęs aš, kaipo Vals
tiečių Liaudininkų atstovas, 
kviečiu pažangiųjų lietuvių vi
suomenę Amerikoje ateiti mum 
talkon, ateiti pagalbon išrau
ti tas mūsų Lietuvoje išaugu
sias usnis, kurios yni nusmelku
sios mūsų ekonominį, kultūrinį 
ir politinį gyvenimą, kurios yra 
nuslopinusios lietuvių Ameriko
je ūpą ir atšaldžiusios prie Lie
tuvos žmonių nusistatymą; iš
rauti jas su šaknimis ir lauk 
išmesti. Ir tuomet Valstiečiai 
Liaudininkai kartu su kita pa
žangiąja visuomene sutvarkys 
Lietuvos pakrikusį gyvenimą, 
visose srityse, įves teisėtumą. 

’ sudarys linksmas ir geras sąly
gas grįžti lietuviams savo tė-

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ag
ČIA TALPINAMA ŽENTO! M AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAI IR ABELN-4 JUDĖJIMU

n
PITTSTON, PA.

Įspdūžiai iš Kelionės

Iš Plymoutho, pasižvalgius po 
senąją “Vienybės" buveinę, nu
vykau į Pittstoną, kitą antraei
lį tautiniu žvilgsniu miestelį 
Pennsylvanijoje. čia mane trau
kė pasimatyti su senais lietuvių 
veikėjais, kurie anais laikais su
lošė įr dabar dar tebelošia svar
bią rolę mūsų išeivijoje. Ką pir 
miausį susitinku gatvėje — na
gi Jurgį Kazakevičių! Tai senas 
lietuvybės veteranas, laikąs 
krautuvę ant 111 N. Main St. 
Jis vis dar judrus, linksmas ir 
energingas tautietis, geras ko- 

, respondentas ir veikėjas, kaip 
kad buvo 20 metų atgal, kuo
met dirbo centruose mūsų di
džiųjų organizacijų — TMD. ir 
SLA. Vieno jam reiktų — pasi
skubinti apsivesti... Panelių 
gražių yra ir čionai, o jei ne, tai 
kalbinau važiuoti su savim Lie
tuvon su “Vienybės” Ekskursi
ja; ten ras taipgi nemažai, jei
gu čia neišsirenka. Bet tu jo ne
įkalbinsi, jeigu savaip užsibruo- 
žia...

Paskui užėjau pas mūsų tau
tybės šulą, kurio vienas vardas 
skamba po visą Ameriką — tai 
Tarnas Paukštis, SLA. centro 
iždininkas. Kas pas Tarną neuž
eina, taj lyg buvęs Romoj ne
matytų Papos. Jo raštinė ant ,13 
Mills St. gana didelė, nes dideli 
organizacijos reikalai. Jo name
liuose turėjau puikią viešnagę, 
nakvynę, malonų jo šeimynos 
priėmimą, o vakare su Tarnu nu 

. kėblinom pas kitą garsų Pi t te
pąs lietuvius savaime pasikeis; tonietį, A. Andriušį, paskui va- 
sugrįžš anie malonūs laikai, ko- kare nuėjom į vakarėlį Lietuvių 
kie buvo prie Jono Vileišio. Tas 
laikas nebetoli. Tas laikas tai

- sekantieji Seimo rinkimai. Val-

mokykloms turėtų būti parenka
mi kuogeriausi mokytojai, pri
tyrę pedagogai. Bet deja. Mes 
matome klerikalų valdžia tvar
ko mokyklas visai atbulai. Mes 
matome, kad mokyklų programe 
taisoma ton pusėn, kad maži
nama matematika, gamtos mo
kslai ir kiti panašūs dalykai, o 
įvedama lotynų kalba, kurį dau 
ginusiai reikalinga kunigams, 
platinama šventoji istorija ir vynėn; tuo būdu nupuolęs ūpas 
žinios apie vienuolius ir vie- *’ * ’ ’ ’
nuolynus. Geriausi mokytojai, 
prityrę pedagogai, kurie su to
kia politika nesutinka, šalina
mi, gi jų vieton statomi mer
gaitės ir berniukai be jokio pri- st iečiai Liaudininkai gavę iš A- 
tyrimo, bet paklusnūs krikščio- menkoje lietuvių paramos per

i nu
šluos klerikalines partijas, suva-

* rys kunigus į bažny erčias; pa
darys bažnyčičas doros ir arti- 
mo meilės mokymo ir skleidimo 
vietomis, o ne politikos Ir neapy 
kantus, kaip yra šiandien.

J. Makauskis.

nių demokratų mokyklų griovi-į sekamus Seimo rinkimus 
mui, arba kviečiami mokytojau-

HOLLAND I B AMERICA UNE&F 
Titian trumpai keliai per Rutter 

dum ’ą, j ir ii visą dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaltf

Neprilygstami patogumai 
Mes pngelbstime gantl reikalingas 
dokumentus (affidavit*). Mūsų 
žmonės sutvarko visa* smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra 
dilo* kelio iki pabaigos.
Kainos Ir laivą tvarkraitl* pasius 
činmns papr alina.
Reaervavimui ir Informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba 

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New York..

LAIVAKORTES
NUPIGINTA KAINA

kaip

HARRiman hAPAG

Tjoint SERviceJj;

Iš NEW YORKO Į J /Y 
KNtySĄ IR ATGAL /IIA

(Pridedant Taksą) wvCz

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

Nepiliečiai grįžtanti bėgy mo
tų nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietą tuoj

Del informaciją kreipkitės pns vie
tos ngentą arba į

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

^jL

PERSPĖTAS —
APGINK LUOTAS

šituo metu “flu” pasirodo, 
stiprai ar menkai. Ant laimės, 
lengva pažintį ženklus jos prisi
artinimo: skauda, akys dega, 
karštis, ir nusilpimas. Pasiro
džius tiems ženklams mesk dar
bą ir gulk į lovą. Bet pirm to: 
laikyk vidurius liuosus. Tą.da-

EBh | ,,I ryk su Trinerio Karčiu Vynu, 
dėlto, kad ši gyduolė valo vidu
rius švelniai. Kas tik pabando 
šį vaistą del menko apetito, už 
kietėjimo, galvos skaudėjimo, in 
kstų nedirbimo, ir tam panašiai, 
tampa užganėdintas. Mr. An
drew Vanshura rašė mums iš 
White Haven, Pa. vasario 17: 
“Jaučiau daug geriau pradėjęs 
imti Trinerio Kartų Vyną." Pa
vasary nepamirškite laikytį na
muose jr Trinerio Kosulio Nura
mintoją ir Trinerio Linimentą, 
tikrą pagelbininką raumato ir 
neuralgijos skausmuose. Jei ap- 
tiekorius jūsų apylinkėje netu
ri Trinerio gyduolių, rašykite 
į Joseph Triner Company, Chi
cago, Ill. (Apgars.)

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

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

dailiais

Politiško Kliubo (kuriam “Vie
nybė" yra organu), čia jie tu
rėjo “klembeką 
klemsais pavaišino. Teko visa ei
lė gražių Pittstono lietuvių su
sitikti ir pasikalbėti.

Pittstonas yra graži ir smagi 
vieta. Lietuviai daugumoje tau
tinės dvasės. Teisybė, jie čia in
teligentijos nedaug teturi, bet 
yra nuo seno daug lietuvių ap
sigyvenusių ir gerai pasiturin
čių. Į partijas čia jie mažiausiai 
pasidalinę, kaip kad kituose kai- 
kuriuose miestuose. Jei ir yra 
partijos, tai jų žmonės vieni 
kitų nesibaido ir nešoka skersai 
gatvę vieni kitus susitikdami, 
kaip kad paveizdan net ir mūsų 
Brook lyne. Mažesniuose mieste
liuose Amerikos demokratingu- 
mas yra giliau įsiskiepinęs, ne-, 
gu didžiuosiuose. Ir suameriko-I 
nė j imas jaunuomenės čionai 
daug mažesnis. J. O. Sirvydas

SCRANTON. PA.
Lietuvos Neprigulmybes Dienos 

Paminėjimas

Anglų tauta patapo galinga na
cionalizavusi savo bažnyčią ir 
prašalinusi svetimą Romos Pu
pos autoritetą iš savo šalies; jis 
nurodė, kad ir lietuvių tautai 
reikia pasekti anglus, naciona
lizuoti savo bažnyčią, prašalin
ti Romos politiką ir numesti jos 
jungą nuo mūsų tautos kūno, 
jej norim Lietuvai tikros nepri
gulmybes ir šviesesnės ateities. 
D. Klinga kalbėjo apie nepri- 
gulmyfbės dienos reikšmę ir sa
vo gyva kalba ragino, kad lie
tuviui yra naturalis ir privalo
mas dalykas lietuvybę statyti 
pirma visko. Jei mes norim, 
kad mus kiti gerbtų, mes tu
rim gerbti save.

Į susirinkusius vakaro pro
gramas padarė gerą įspūdį. Au- 

Vilniaus lietuviams surink- 
rodos $40. Reporteris.

ko blogo. Paskui sugrįžo namo, 
parėjo ir jo moteris ir gyvena, 
kaip ir pirmiaus.

Dar buvo rašyta, kad Ližė me • 
tusi su mėsa į S. J., o jisai bu
vęs ligonis, išsigandęs jr turėjęs 
čielą mėnesį ilgiau sirgt. Būta 
gero ligonio, S. J., kuris kelis * 
blokus nubėgo pas vyrą, atsive
dė jį įr triukšmavo! V. P.

WILKES BARRE, PA. 
Ketina skusti vyskupui kun. 

Petraiti

ky 
ta,

WORCESTER, MASS, 
žinių žiupsnelis

2čionaį parapijoje buvo per 
savaites laikomos misijos. Mi
sionieriais buvo koki tai kun. 
Endziulis ir Jasaitis; sakosi — 
iš Lietuvos. Pirmą savaitę buvo 
misijos moterims, antrą — vy
rams. žingeidumo delei porą' 
vakarų nuėjau paklausyti, ką 
tie “tėvai" pasakoja. Nusiste
bėjau, — kad vos tik įlipę į sa
kyklą, tuojaus ir pradėdavo: — 
“Sakė kvailys savo širdyje* (ar
ba bedievis), kad Dievo Nėra." 
Na jr nuo to eidavo prie perkū
nų: visokius paleistuvius, gir
tuoklius ir kitus niekšus pri
skirdavo prie laisvamanių. (Jie 
bijo prisipažint, kad karštų ka
talikų ir davatkų daugiaus yra 
prasižengusių, negu laisvama
niai).

Na, o jau šeštadienio vakare, 
tai yra Kovo 21, tai visą pamok
slą geriau sakant “spyčių" pa
šventė prakeikimui senelio Dr. 
Jono šliupo.

Ištikrųjų, jeigu kunigų balsas 
pasiektų dangų, tai būtų senai 
senai senelis Dr. šliupas gy
vas nugramzdintas pragaro gel 
mėsna. Bet matosi, kad kunigų 
keiksmai pasilieka tyruose, o se
nelis šliupas, nepaisydamas to 
visko, kelia jųjų darbus aikš
tėn, ir drožia kunigams per nu
garą, kaip su bizūnu. O tie varg 
šaį šėliojasi, leidžia prakeiks
mus tik už dyką.

Viską girdėjęs.

Lietuvių Industrijos Bendro
vės šėrininkai ir kai kurie di
rektoriai renka vardus ant ruo
šiamos peticijos, su kuriąja ke
tiną skusti kun.. Petraitį vys
kupui. Anot skundėjų, kun. Pet
raitis rinkęs pinigus ir išdavęs 
privates notas. Kuomet reikėję 
notos atnaujinti, tai jis pasiė
męs notas negrąžinęs nei naujų 
nei senų. Taipgi kuomet čionai 
bankrūtijo “Tėvynės Balsas” ir 
ta bendrovė, tai kun. Petraitis 
išeidamas būk išsinešęs visus 
L. I. B. bonus, ir daug kito
kių dalykų čia šėrininkai pri- 

' pasakoja.
Taigi dabar šėrininkai ir di

rektoriai norį tą viską atgauti 
per vyskupą. Korespondentas

ASMENIŠKAI PRIŽIURCTA 
KELIONĖ LIETUVON

Kad įtikus keleiviams, norintiems šį
met atlankyti Lietuvą, North Georman 
Lloyd Linija paruošė eilę asmeniškai 
vadovaujamą ekskursiją.

Keliavimas vokiečių laivais padidi
na kelionės smagumą. Kainos žymini 
nupigintos, taip, kad kiekvienas gali 
atlankyti Lietuvą. Milžinas laivas CO
LUMBUS, drauge su kitais, daro re
guliarius išplaukimus kas savaitę.

Ypatingai nepiliečiams svarbu ta* 
faktas, kad jie gali būti Lietuvoje vi
są metą ir grįžti be jokio vargo nuo 
emigrneijos valdininką. Turinti leidi
mą grįžti net nėra vežami ant Kilis 
Island, bet stačiai nuo laivo paleidžia
mi namo, kaip ir pirmos klesos kelei-

Visas informacijas galite gauti pa* 
Vienybės” Agentūrą.

AKRON, OHIO.
* Perdaug del Ližės buvo rašyta

“Vienybės" nr. 19 buvo rašy
ta “Vienybės Skaitytojo," kaip 
tūla Ližė pametusi savo vyrą, 
ir taip toliaus. Toje korespon
dencijoje daug perdėta.

Faktas yra tiktai tokis, kad 
tarpe vyro įr jo žmonos LižėsVytauto Salėj, pasidarbavus

Lietuvių Tautinių Katalikų pa-I įvyko maži nesusipratimai, kaip 
rapijos komitetui, tapo gražiai ir kiekvienoje šeimynoj pasi- 
paminėta šių metų Lietuvos taiko. Priežodis sako: “nėra stu 
Neprigulmybes Diena. Birutės 
Choras padainavo keletą gražių 
lainelių, keletas jaunų mergai
čių gražiai padeklamavo, pa- 
tkambino ant piano ir griežė 
ant smuiko solo. Vyriausi pro
gram© dalis susidėjo iš prakal
bų. Pranas živatas papasakojo 
daug vaizdžių istorinių anekdo
tų iš Lietuvos praeities, vargų 
ir skriaudų, kuriomis susirin
kusi publika labai domėjosi. 
Vyskupas Gritėnas nurodė, kaip

bos be dūmų.”
Kada buvo pranešta vyrui 

būk jaunikis susipykęs su Liže 
ir kad ji su meilužiu randasi 
kambary, kad vyras imtų poli
ciją ir juos areštuotų, tuomet 
vyras atsakė: “Aš pirma pats 
nuėjęs ištirsiu ir padarysiu 
tvarką." Kada nuėjo ir ištyrė, 
rado, kad tarp jų įvyko iš vai
šių susipykimas, ir nieko tokio 
nėra, kaip tik gal truputį buvo 
išsigėrę, ir kad tame nėra nie-

Svarbių įvykių Angoje
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

bai ir demagogija daro gėdą visiems katalikams, 
gi liaudininkų nerimtumas ir dantų griežimas į 
tikybą daro gėdą lietuvių valstybiniam .protui. 
Verčiau suprastų Lietuva krašto reikalus ne už
sienių internacionalų mastu matuojant, bet rimtu

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymo byjų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžią 
ir priima pinigu* del iSekolinimo 
ant mortgedžią nešančią šeštą 
nuošimtį. Norinti pirkti namu*, 
gauti paakolą ar inveratinti sa
vo pinigu* ant mortgedžią ant 
nuosavybė* (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pa*

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Connsellor-aVLaw 

308-9-10 Goal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market 8t.)

Wilke* Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1884. Re*.: 3532 J

dr.Humphreys*

For Grip, uenza

COLDS
At the first sign of a Cold 

take Dr. Humphreys “77”. 
Drive the Cold out of your 
system — It. is also wonder- * 
f’ul for the Grip. “77” has 
been used for 30 year*. Get 
Get ”77” today.

At all Druggists 30 cents. • 
HUMPHREYS* HOMEO. 14 ED I CI NECO.

IM William Street. New York

PIRKITE 
“VIENYBES” 

ŠERŲ! 
Vienas Seras 

10 dolarių.

lietuvišku protu. Religiją, mokyklas reikėtų pa
vartoti tautiniam-valstybiniam susipratimui kel
ti, auklėti. Reikia sukurti kraštui tinkamas par
tijas, neieškant internacionalų. Tuo atveju ame
rikiečiai Lietuvą rems. Ir mes, jaunoji čia gi
musi karta, Lietuvos reikalų neužmiršime ir lie
tuvių vardo nesigėdinsime. Mes laukiame.

1925-III-20 d.
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ku kaip išėjęs Varšuvon į spa-VARGIAI JIE BEATSIGA- j 
VĖS.

(Idiotorialas)
Velykos jau čia pat. Tūli i 

Brooklyno “bučeriai” norėtų ži-! 
Boti, ar Brooklyno lietuviai ko
munistai anksčiau ir atsigavės, 
kaip kad jie anksčiau užsiga
vėjo? Mat dalykas yra tame: 
kaip jau yra žinoma, kad lietu
viai komunistai šįmet užsigavė
jo 5 dienom anksčiau prieš pa
prastas katalikiškas užgavėnes, 
t. y. 19 d. Vasario. Tūli “bu
čeriai’ ‘ nieko apie tai nežino
dami, kaip paprastai ant Užga
vėnių dienos, prisipirko daugį 
mėsos ir laukia kostumierių. 
Kadangi “didesnė" dalis Broo
klyno gyventojų jau buvo užsi
gavėję, kaip sakiau, anksčiau, 
tad tūliems iš “bučerių” per
viršius mėsos prisiėjo pavėžėti 
ant “dumpių.”

Bet p. Mikalauskas, kaip gir
dėtis, visai “nekūrinęs," nes. 
girdi, vistiek jie kiaulienos ne
perka. šienpjūvėįas.

NAUJAUSI VĖJOGRAMAI
(Mūsų Virvegramo Avant ura)

Kaunas. — Dievobaimingi 
Lietuvos klerikalai įdėjo savo 
laiikraštin “Rytan” paieškojimą 
šv. Tėvo, kuris dar iki Kovo 
mėnesio buvęs žinomas, kad gy
vena Romoje, liet pastaruoju lai

piliečius; Mariampolės apskri- 
I ties komendantas Kubilius tada
rietės, su ūkininku J. čėsna, bet! ko, 

cerą, taip ir nesugryžęs. Ka- j kadangi pastarasis buvo daug 
daugi su Varšuva santykiai Lie tvirtesnis, na ir komendantui 
tuvos dar nepasisekė u/.megstij puikiai išpylė kailį, išvaikė visą 
todėl nei paieškoti sv. Tėvo per kuopą kareivių, išvartė stalus,
tenai negalima. Sakoma, maž 
per tarpininkystę Šv. Petro (ku
ris ‘Rytą’' kas r v tas atsidė
jęs skaitąs) galima būsią su
sinešti su Papa, nuvaikščiojusiu 
pas lenkus. Linkėtina geros klo
ties!

" VIE N Y BĖS ” E KS K U RS A N- 
TAMS.

Evangelija ant Verbų Nedėlios' 
pagal “Taikos” dženitoriu 

Perskyrime 23
Anuo metu, du ar tris metus 

po įsteigimui Lietuvos Respub
likos, kada katalikas nieko ne
darė “bedieviui,” o “bedievis” 
katalikui, jr kada viešpatavo pa 
laimintos rekvizicijos, tada rek
vizicijų valdininkams buvo ge
ri laikai, nes kaip visiems yra 
žinoma, kad nuo. kiekvieno pū
do labai daug nudulkėdavo.
Užtiesa sakau jums, tada bu
vo Lietuvoje geri laikai, kada 
amerikietis, jšsimainęs Lietuvo
je dolarį eidavo į karčemą, o 
paskui jį sekdavo dvylika Lie
tuvos blaivininkų, su tuščiom 
bt.nkoin kišenėse (nes jas namie 
pripildydavo namine) ir už tą 
dolarį per visą dieną su visa dvy

lika galėjo ragauti trissyk valy-' 
tą, na ir tais laikais amerikie
čius pradėjo vadinti “dolarių 
kiaulėmis.” Užtiesa, užtiesa, sa 
kati jums, kad Lietuvoje tada 
buvo laikai, kada Lietuvos Re
spublikos valdininkai riesdavo

1 išlaistė rašalą, sudaužė komen
danto parabelių į pečių, bet vė
liaus milicija kautynes kaž-ko- 
del sustabdė, buvo puikus per
statymas be bilietų, o laikraš
čiai apie taj ne mu...

Tiek yra žodžiu šios buržu j iš
kos šios dienos evangelijos.

J. Bezmėnas

TIKRAI KATALIKIŠKA
Tu Dievyti mano! Lietuvos 

seimas nuskyrė pašalpą visiem 
“Aušrininkams," bet D-rui J. 
Šliupui nieko neskyrė. Tai tau, 
Jonuti, devintinės! O kam jis 
Amerikoj atskyrė lietuvius nuo 
lenkų? Kam kunigą Burbą šau
kė į Ameriką, kam parodė, kad 
lietuviai galį gyventi be len
kiškų “kasciolų”? Dirbo, nepra- 
lobo, pražilo bedirbdamas, už 
tą visą Seimas davė špygą!

šventinikis.

MUSU SKELBIMAI
Reikalaujama 20,000 senų 

kiaušinių; turint, minėtąjį kie
kį atsišaukite paduodami kainas 
ir sąlygas gu pristatymu į Kau
ną, į Šventakuprių Partijos 
Storedžių. šventakuprių Parti- 

jos Dženitorius, 193 Grand St- 
Brooklyn, N. Y.

SAUGOKITĖS PA PR1ENIOKU!
Brocklynas.. čion vienam biz

nieriui tapo pavogtas partnery s, 
(kuriam paprieniokai atkeršino 
už pravardžiavimą juos “Prienų 
vagim.” Minėtas biznierius sa- 

kad drauge prapuolęs ir jo
laikas. Minėti daiktai skubiai 
ieškomi. K. šmurgevičius, 

000 Garnio g-vė

Pamesta — pasigendam raša
linės plunksnos jaunos mūsų 
biuro panelės, pilnos rašalo. Kas 
turit, atgabenk i t “Tarkos” Re
dakcijom Jokių klausimų ne
klausim. Party P.

PAIEŠKOJIMAS Iš LIETUVOS
(Būk lockavas Tarkos klebo

nėli, patalpink šį mano ieškoji
mą dykai, o paskui aš surinksiu 
iš R. apylinkės davatkėlių pini
gus ir apmokėsiu. Mat jų in

teresuose eina šis ieškojimas).
Anose dienose pas mus buvo 

spritnas vyras. Jis buvo sprit- 
! nas tik prie davatkų. Jis savo 
spritnumu iš davatkėlių išvilio
jo apie 150,000 auksinų ir pra
lošė pas Leibą.. Tuo vyru susi
domėjo net vyskupas ir visoms 
davatkoms atsiuntė poperėlį. 
ant kurio reikė joms pasirašyti, 
kiek tas vyras liko skolingas.

Jisai dabar išdūmė Amerikon 
ir dirbęs kokį tai “parachodą,” 
sukrauti ant jo visus “pasiutu
sius klerikalus.” Apie jį mes nie 
ko Lietuvoje nebegirdžiame. 
Pas mus žmonės kalba, kad tą 
vyra uždarę klioštoriun. ir jo 
kelnes leisią licitacijon, o gau

tus pinigus atiduosią nukentė
jusioms davatkėlėms.

Kas pirmas ji suieškos, tam 
duosim dovanų šimtą rublių ni- 
kolais'kais. Tarkos Kiaušinis

GARSINKITĖS TARKOJE!!! 
Rezultatai Užtikrinami ♦ * 1t

DAKTARO REKOMENDACIJA 
(šių dienų atsitikimas)

Pasiturintis lenkas vaikinas 
įgavo vidurių ligą ir lankėsi pas 
daktarą; bet ligonio sveikata 
ėjo kiekvieną dieną blogyn. Pa
galinus netekęs kantrybės pa
reiškė: “Daktare, mano sveika
ta eina blogyn; taigi šiandien 
mano vizitą pas tamstą bus pas
kutinė.” “Gerai,” atsake dak
taras. “Gal aš tamstos ligos ne 
suprantu. Bet aš turiu mieste 
S. draugą specialistą, kurio aš 
tamstai duosiu antrašą; ir nuo 
savęs pridėsiu mano rekomenda 
ei ją.”

Daktaras pridavė užlipintą lai 
ške pas specialistą rekomenda
ciją. Ligonis parėjęs namon lai
šką atplėšė ir rado parašytą se
kamą receptą: “Brangus drau
ge: Prisiunčiu tau vėl melžia
mą karvę. Melžk ją!”

Receptas, žinoma, buvo ra
šytas anglų kalba.

JUOKIS
KAD IR
NENORI

Neturi kur dėt
— Kas pas tavęs girdėt? — 

užklausė Paulius suėjęs savo 

draugą Jokymą.
— Bloga, girdėt, kad neturiu 

kur dėt... —'atsakė jam susi
rūpinės žmogelis.

— Sakyk kas per daiktas, 
kad neturi kur padėt! — spyrė f
pasakyti.

—- Pačios meilę. Taip ji myli 
dabar mane, o jei dar toliau 
taip mylės tikrai, neturėsiu kur 
dėti meilę. Imsrys.

Suaugusių Mergaičių Mokykloj
Mokytojas: — Na, mergelės, 

pasakykite kas tai yra piemuo? 
(Mergaitės tyli).

Mokytojas. — Na gerai, duo
kim taip. Jūs esate visos kar
vės, o kas aš būsiu?

Mokinė. — Tamsia, ponas 
mokytojau, būsi jautis.

Petras Kriukelis.

Jos Neprigausi 
-_Bužis (vaikštinėjant po muzė- 
jų): — Tik pamislyk, šita vaza 
yra 2,000 metų senumo.

Bužienė: — Nustok zaunijęs! 
Juk dabar dar tik 1925 metai.

Už DUKTERĮ ELEKTROS KĖDĖS 
NEBIJOJO

Smarkios dramos mylėtojai ras už 
ganėdinimą veikalo “SILENCE”, ku
ris vaidinamas National Teatre, ant 
II gatvės, West of Broadway. Pirma 
seenn yra jau baiminga, nes parodo 
kaip vienas žmogus eina j elektros 
kėdę, idant išgelbėti savo dukterį, ku 
rią jam išauklėjo kitas, doras žmo
gus. Tikras gi tėvas visų gyvenimą 
buvo Židikus ir gembleria. Bet ma
tęs savo dukterį, jis prisimena kaip ap
gavo jos motiną ir kuomet duktė nu
šauna niekšą, dergusį jos motiną, jis 
prisiima kaltę ant savęs ir sutinka 
mirti del dukterie*. Bet prie to nepri
einama, nes jis tampa išgelbėtas. Ga
bus aktorius Warner dailina veikalą, 
kuris įspūdingas nuo pradžios iki 
galo.

Užrašyki t 
♦‘Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje.

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj’’ remiam 
laikraštįliteratūrų ir Lietuvių 
Taipųl Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietojo Icas-žin kieno eigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešas 
šelpti; tad labai išmintingi! da
rysit, kad visada remait ieituvii- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų Išdirbtu* 
cigarus rūkyait; nes ir eigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, raitau 
racijose, Storuose, pas barberios, 
kliubuose ir draugysčių salėse, — 
po vardu rankoms padarytų

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

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

{ tui miestus lietuviškiems būnie- 
: risms.

Tčmyk! mes perk raustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais public Library. Nau
jus adresas:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

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

Naujokų Cigarai labai geri, 
' verta paremt teisingų pramonę. 

Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuesam laike ir vakarai^.

“Pres. Roosevelt “America

4.51

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

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

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrėsuz

PER BREMENĄ
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA

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

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

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

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

Kiti agentai, norinti, kad jų keleiviai gerai ir tvarkiai nu
važiavę j Lietuvą girtų juos, lai susineša 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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STANKUS 
“Vienybės” įgaliotinis.

■TUU—I I E N R F
eiles, kaip tik praleišim visą ei- Dam'brątiskas - Petrui Meš- 
lę pirmiau suėjusių ir labiau die kaiiskui, Krakės paštas.
nos kiaušiniu raštelių. Springfield, Ohio.: — A. Ven-nos klausimu raštelių.

J. AnumaviČiui: — “Kad" ga elovas, J. Ražauskis 
vome. Labai ačiū. Nereikia mus Westville, III.: — 
paakinti, kad netikus rašteliui, 
jį grąžintumėm. Pas mus visuo
met tas daroma, ar bent su-;
dlašoma su bendradai oiu. Prie 
pi c gos s u na ūdos i m.

M. Siakėnui:
autoriai“ ir it. gavome. Stam
bus ačiū. Dar neturėjome pro-

i g< i Įsiskaityti.
Skaitytojui: — Lietuvoje po- 

Įperiaus išdai biją nėra toki di
delė, kaip Tamsta nurodote.

nai; is. F. Jodianis.
Terra Ha ule. Ind 

lekaitis

‘G ra) .ton iii

K. Pa- 
Lietuvon: Uršulei 

Stančči’lienei, Laukuvos paštas.
Visi viršuj einanti vientaučiai 

užsirašė per “Vienybės“ Įgalioti 
nį, pil. A. B. Stankų.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
Geto. “Vienybes“ Red.: — 

Skubinuos greitai atnaujint 
prenumeratą mano mylimo lai-

i Tamsta gal manėte apie Rytų kraščio “Vienybės". Tegul “Vie 
Prūsiją? Tenai ištikro dabartį- nyliė" išblaško iš mūsų taipo 
niu laiku poperiaus išdarbija y- visus tamsumus.

REDAKCIJOS atsakymai
Rozalijai Stasi Ulevičienei (žie 

tauriai, Lietuvoje): — Tamstos , 
vyro Stasiulevičiaus mes čia 
Brooklyn* nežinome, todėl nega
lini laiško perduoti. Jei kas iš 
skaitytojų jam praneš, tai ga
lėsim perduoti.

Svečiui: — Mes atsiprašom.: 
kad negalėjom ištisai visko Įdė- i 
ti, nes tenai buvo dalis toki,' 
kuri yra gryna biznio reklama.' 
už kurią sulyg naujausių puštos 
jstatymų, reikia laikraščiams ap ! 
mokėti, kaipo už biznio skelbi
ką.

Racionalui: — Gavome už
baigt inį straipsnelį iš serijos 
‘’Kristau; mok tas ir šių laikų 
kunigai. Labai ačiū, Dėsim iš

ra antra 
keturios

' dvi Karaliaučiuje (jos priklau
so kapitalistui Stinnes), 
Tilžėj ir viena Ragainėj 
siunčia paperiu Amerikon, i 
tų Amerikai Japonijon ir

Geri). Red. ir Adm

žinomi prisiunčiu atnaujinimo 
prenumeratą “Vienybės" nuo 
Lithuanian Music Hall Philadel
phia. Pa. Linkėjame “Vienybei” 
geriausio pasisekimo ir greitu 
laiku tapti dienraščiu. “Vieny
bės’’ Administracijai ir jos šta
bui linkėjame geriausios svei
katos. energijos ir 
kaip biznyje, taip 
mūsų brolių lietuvių 
muose. Redaktoriui
rašytojams sveikatos ir energi
jos, kad dar daugiau “Vieny
bės skaitytojus apšviestumėt. 
O Tarkai, kad sutarkuotų visų 
klerikalų ir bolševikų netikusius 
darbus.

pasisekimo 
ir visuose

ir visiems

po žemdarbijos. Yra 
poperiaus dirbtuvės:

Per Vienybę 
ir galybę visus priešus negalė
sim.. V. Ambrozaitis.

Worcester, Mas-.

Vardan mūsų Bendrovės ir di
rektorių. Juozas Ivanauskas 

Prot. Rast.
viena

Jos 
Pie- 
Ru-

Kaip Kulių Žemaičiui Klaipėdos Ponios ir 
Panelės Kailį Išpėrė 

(feljetonas)
Rašo Jozis Burba

te. Vo dar anos visur lygių tei
sių nor. Tumet jau tikra svietą 
pabonga būtų.

Er nusiminęs pradėjau niū- 
noute:

Voi žmonys, žmonys! Kumet 
jūs i žmonis pa virsi t?

Kumet nu arkle preta 
sikirsit ?...

atši
lk!. žinios.

S. K. GRISIUS
Agentus “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicago j. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ur 
užmokėti prenuraernti) bei pirk- 

Šėrų, kreipkitės šiuo antrašu: 
027 W. 34th PLACE

Chicago. Ill.
Phono — Boulevard 0527

ti

t

i

t 
t 
I 
I 
I 
I

Tikra Lietuviška Duona
kurių kopa

„Garsas" Keptuvė
(Seniausia ištaiga)

Kepa duonų iš 
kepame 

ir kitiems

miltų, 
vestu

ruginių 
keiktus, 

pokiliams. Vi
su užsakymais

t 
t 
t 
t 
t 
I

I
I 
t
I
I

j vėliu ir kitiems
I suomei kreipkitės 
{prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-1 
Ine duonų ir j kitus miestus.

W. MASIULEVICH 
A. SIIRUPSKIS 

(Savininkai) * i

209 Bedford Ave., 
! Brooklyn, N. Y. Tcl. G’p’t. 2870 j

■■ ■■■„■■■■■■i.. ,i „„....... .„—i,. ................. .m■■■į—ii.... ■■■■■i.
J . , 1 ' • - I-. •-—W .yy ...... ""   '"lyįjR»»"y

„ C O L U M B U S “
<32.5<m) (Irons Toną — 39,000 toiiŲ svorio) 

Didžiausias ir Greičiausias Vokiečiu Laivas
8 Dienos iki BREMENO — 7 dienos iki CHERBOURG

Taipgi laivai Muenchen, Stuttgart ir mylimį vienos 
klesos laivaį Bremen, Sierra Ventana ir LuelzoW

Papiginta Trečia Klcsa
Ten ir Atgal į

Kaunaif
per Tlrenlen:}

ir augšėiau.
'taksai Ekstra

Išplaukimai LI New Yorko

BAL. 16, 28
GEG. 5, 14, 19, 2G
BIRŽ. 2, 9, 13, 16, 

25, 30.
LIEP. 7, 16, 21, 28 

ir reguliariai po to

Puikiausias Maistas

Puiki Trečin Kisea 
Vien tik Kajutos

! 
i

Nėra kvotos varžyniy I.ivtux iaais grįžtantiems bėgy 
metu. Lietuviai turinti leidimus sugrįžti neina į

Ellis Island, bet išlipa prieplaukou kartu su 1-ma klesa

U2SISAKYKIT VIETĄ ANKSTI

32 Broadway, New York, ar vietos Agentas

NORUI
GERMAN LLOYD

Parvykus mon nomei er pa-|lyba mergele Marce, 
pasakojus aplee ton Klaipėdos 
Kleituvių Liūbe ponų er ponių 
ap.s i rėdymą nieks netikėję er

B. Varašius, P. Dambrau- dar melagiu moni išvadina. Aš 
A. F. Giedraitis, J. Sen- ba veina gala ožsinešiau, kad

J. Paleckis. i tep kuliškee iš mones išsičydi-
užrašė savo gimi-lje er nutariau dar veina sykį i 

ton Liūbą nuvykto er genia i 
viskon prisistebėte, kad paskov 
viskon aiškee — Ikap ont delnas
— visims galėtio išdėstyte.

Vo teisu pasakius (turiu er 
pats prisipažinte), kad mona šir 
dėlę \is tik — kap koks magna
tus — trauke i ton Liūbą. Tos 
tip majednee upsidariusioses 
moterlškoses pakojoje moni pri 
pikta, kap Adomą Ei va pri vo- 
bula valgymu, č'e aš atsimenu 
mona amžina atilse tėvaie pasa
kojimą. kap veins pons lig 20 
metų sava sūnų augina, motriš- 
kas anam naparodydams. Vo pa
skov, kap tas pamate panelę, tu 
jau paklausė sava tėvą, kas ta 
y r, par sutvėrimą.

—Ta yr peklas vištele. Trau
kės nu anos šalin, sūnelį mona.
— pasakė tėvą.

Vo sūnus atsake: Kad ana er 
peklas vištele y r, bet ana vis- 
teik monei patink.

Tep bova ir su monim: biškį 
i galvą ilinda tos peklas vište-

SKAITYTOJAI
Dayton. Ohio. — J. Jankevi

čius. K. Znamauskas. H. J. Sa
kalas 
skas,
kevičiu

Lietuvon
jiems: M. Mockevičius — Juozui 
Mockevičiui, šakių paštas; K. 
Paulauskas — Kaziui Tamošiū
nui. Kaunas Aleksotas; S.

and 
and 

to 
no

Babies 
Love

par- 
pas

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAATIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Kaina Metams Su v. Valstijose __
Pusei metų
Užsieny] ir
Pusei metų

Jei norit
“Vanią". Siuskit pinigus šituo adresu:

Lietuvoj metams __

geru ir teisingų žinių,

_____ $2.00
_____ 1.00
_____ 3.00
_____ 1.50 
užsirašykit -

prft-

Vi NČAšr-'<L Daunora
............... ................ • APT te KORIUS -

Chicago, III3251 So. Halsted Street
“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai

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

DIDELE PERMAINA PO 10 METU PAS

Er subatos rytą iškilau sau 
i Klaipėdą užtraukdama kaž ka
me girdėtą dainelę:

Naktis tamsi, lytus pyle 
Lyg paneles viela mylie. 
Aš per gilį porvyneli 
Brend’ pas savo panytele, 
Nors er gilus porvynelis. 
By tik meili panytele. 
Panytele tu jaunoji, 
Kam tu skruostus maliavoj i 
Už dažytus brongee moki, 
Ont veidelių nebetoki... 

“šalin Korikų Lenkija!
Pirmoji Liūba slenksti 

žengęs atradau bastovinte 
duris mena Marcę. Ta. 
žiogs. prišoka pri mones er 
dėje skleeste:

— Del Deiva malones, nė iŠ 
tola tu nabkelk kojes i ton Liū
bą! I&ėlusioses pėnes sudirbs ta
vi i šiltą vilną!...

— Už kon? Kas atsitiks? — 
klausinėjau.

— Vo kam tu i Razetas aplee 
anų past rajus parašee. Anos da
bar iš kaile neras, — aiškina mo 
nei Marce.

— Bapašėla, — misliju. — 
Ož teisybę aš galu er priš patį 
Pilotą atsi<tote! Bus čče, tataa, 
lėta, kad aš litų kišenie turė- 
dan.s. negalėtio i Liūbą ete!... — 

les. Vo gal dar er del to aš Kr nkelausydams Marcės par- 
Liūbe suspiažinau su veina vieži spėjimu nusipirkau ož 3 litus bi* 

___  —____ _______ Įlota. Ketinau jau vesteis Mar- 
cę i vidų, bet ta, kertio susi
traukusi, kaž kon baniauzgonti 
ir hadrebonti. kad mona gyvy-

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

Mas. Winslows
Syrup

MACYS BROS. FURNITURE CO.
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 

EUitMšEi vėliausios mados, tik ką iš dirbtuvių 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS

lx' ont piaurka bakybonti... Vo 
mona visus kraus ožsidege. Esu 
toks žmogus, kad ož teisybę ga
lu er galvą paguldyto!

Er jau buvau, sava dūšę Ap
vaizdas paliečiavojęs, bažengoos

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

ortai
GROBLEWSKI

Susideda iŠ 17 geriausių ir švic j 
(žiaurių žolelių ir gydančių šaknų.
■ kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat.; 
■rų, Ayeicarijos Kalnų, Italijos Pi j 
irenėjij Kalnų, Pietų Afrikos, Rytui
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniui* 

’ne, ir taip ii kitų kinjavų šr.iių j
Vartokit šitas žoleles del nesma J 

gumų skilvio, taip kaip del neina į 
limo, prasto žlcbčiojimo arba aka u j 
*mo po krūtine.

Sutui.Bytn per Groldauskų su virš! 
.30 metų. Reikalaukit Groblnnsko ir) 
ivisndoN gausit tikrų, lietuviškų tro
■ jaukų.

žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbina j dvi formatas šaknų: 
čiolos šaknys (stambios) kaina 35c ' 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c.i 
už pakelį. Rašykit kokių reikalai! i 
jnt.

GV ARAM IJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS

i toncių troba. — Jee raus 
i»ronts — taryžtas! Bent žinosu,

« n ui n m

kreipk i tėti

198-200

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kurlrnia tik ko

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TARPE DBIGGB IB BEDFORD AVENUES.

PrlttAtnm J vitae New Yorko lr Brook lyno apylinkei Dyknl Ir Stingitl

ož kbn er nu ko pražuvau. (Mat 
aš buvau na sykį er su bolše- 
vykaas. er su lenkaas, er su ki- 
taas nakšees susiėmęs, tad ba 
veina gala drosus buvau!).

Be ttou tarpu prasivėrė du- 
i ri< er as pamaliau ciela pulką 

iš piktumą išraudonavusių mei
liškųjų. Vo galvos anų būva to- 
kees plaices lonkaas apmestas, 
kad iš pašėlimą naparsprogtų

Del mumotiJkij skausmu, nervii 
kn galvos tknnstno, rnumuo skaus 
my ir pniltimo, del tknutiny į io 
nut, krūtinėj ir j pečiui, vartota j 
silpnus formatas žnizdy ir pnŽeidi 
niŲ, del nugšėinu minėty reiknhj vi 
sndos vnrtokit Groblausko Zmlječ 
nlk$. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonkt}. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski 
and Co. 

Plymouth, Fenn.

t ........------------------------------- ——

.OlOZ) XXO.OIOLOIOIOIOIO :oao®».o,oo'i

Tol. 1380 Greonpoiiu Telephone 7867 Main

Mann firma garai atllaka aekančltB darbut: Ubaltaruaoja Ir laidoja nitratine ant vi tok i g 
k t plait}. Pagrėbki pamodia na* papratčlaatiij Iki prakllniault;. Partamdo karietai lai- 
totnvetnc, YttaUJomt. krlkltpuomt Ir klUsmi pativatlnajlmami.

<Mr*>i> aniiAtaia reikalai* kreipkite* pat mane, o būeit uiganddinti

231 Bedford Ave, ofiBAii 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

< r smaginys naišvarvėtų.
? V’ra tol 1 fl 11 11£ — Vo. Viešpateliau tu mona!
I Jau aš sveeks prapoulęs! — 
i atsiduksėjau...

Ba regi n t iš visų pusių apsto- 
| įe moni ipykuses pones er pa- 
* neles er sudirba moni i smulkius 

I miltus. Vo paskov ba mylašir- 
išvėle moni pro duris 
kap ton Adomą iš ro-j laukon, 

; jaus.
Nu trepių reitėdams atsidau

žiau į apatio bastovinti žonda- 
rą su šoble. Tas, nutvėręs mo- 
hi,‘ piktaa suriką:

— Papyre!
— Ek jau, broleli, — sakau.

— Monei er ba pipirų visus 
kūns apkarta! Ekev geriau i 
karčemą bent biškį dūšę atgau- 
te...

Nomei vykdama vožojau: Jee, 
deiualiau tu mona! Keik tataa 
reek del tų motriškųjų kentė-

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St.. B’klyn, N. Y.

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

Tol. 4428 Greenpoint.

Del platesnip informacijų kreipkltPt iiuo adretu:

Lithuanian Alliance of America 
3(17 W. 30th Street, New York, N. Y.

HLA. kuopot randati visuoso didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amiiaut. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas ui putę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

Pašalpos Skyriai —
I6 oo. y.oo Ir 12oo | tavalH.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUD08 IR PAflAJLPOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRS $500,000.00

Nuo susiorganizavimo ik! šiam laikui Išmokėta $248,589.80
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247.687.15

Baltis.

įaugtų ligų.

kitokių

N. Y

pučų
GOLD 
BalMų

Lietuviškų. Bulgariškų. Alopattškų. □omoopatiškų Ir 
vaisių tegalima gauti gerų pat —

URBAN’S
BalMo). Jokių 
baksų apiigtnklaok

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo nnmų er biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk kų nori par
duoti, o mes parduosime j trumpų laikų su geriausiu patarnavimu.

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

' turimo įvairių namų ir biznių par
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dalyse

* Brooklyno.
J; Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamų nuosavybf ir 
f pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas S 1.000 galite tapti namų savininku. — Savo kostnmerins ap
rūpiname kuotoisingiausiai, sutnisom visus dokumentus pirk'm e ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo-ar antro morgiėio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikstu i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

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

APTIEKA
^TUVIS PAS LIETU Y \

£ - 22 9 B E O FOR D jįAVt*
-.jKAMPAs' NORTH 4X2? GATVtS“-

Kas ytažmogaus amžinas priešas" — 
Jis netik sunkiausias ligas (varo, bet ir 
b$ paguldo. Uet tin, kurte vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. UI 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo)

URBO LAX TABS (25 cental nt skry
nutę) yra kai kannolė prieš kitę amžinų Žmo- 
gaus priešę — vidurių užkietėjimų — kurtę 
žmogui pagamina daug i ft poečių Ir saukiu ligų.

151 Metropolitan Avenue Brooklyn
Tslephons Greenpotnt 1411

; i. , t ~. r - ■ • v«=~i~w SBWnatMCTHBHMMMMHMI

Dr. John Waluk I
Valandos:

nuo 8 iki 10 Iš ryto
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 0 iki 8 vakare

Nedčllomia pagal tuiitarim^ 
Į

161 North 6th Street Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui

5
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
V E N B

Mergaitė Nusinuodijo 
Del Anglų Kalbos

fi
BALANDŽIO (April) 2 D.. 1925

Naujai Užsiregistravę 
“Vienybės” Ekskursijon

Prie visų pirmiaus užsiregis
travusių važiuoti Lietuvon su 
“Vienybės” Ekskursija, užsira
šė p. Ona Liziūnienė ir jos duk
tė Joanina, iš Maspeth, N. Y.
• Visa eilė pradėjo ruoštis del 
reikalingų pasų ir kitų reikalų. 
Kitų kolonijų vientaučiams iš- 
aiuntinėta atsakymai su infor
macijomis. Daug mus 'brolių 
agentų rašo 
saunų ibūrelj 
ačiū!).

Ekskursija, 
išplauks iš New Yorko, laivu 
‘‘President Roosevelt”, Gegužės 
30 d. Keliaus tiesiai į Bremeną 
be jokių persėdimų. Kurie no
rės užvažiuoti Klaipėdon, tuos 
kampanija tom pačiom lėšom 
nuveš gelžkeliu iš Bremeno.

Kurie manote šią vasarą savo 
Tėvynę atplankyt, pasiskuibin- 
kit patekti į šią didelę lietuvių 
ekskursiją, kurioje bus gražių 
lietuvių.

“Vienybės” Agentūra.

mums rengia po 
keleivių. (Jiems

kaip skelbiama,

“Margučių Vakarienė 
Perkelta

šiuomi pranešame visuome-

Balandžio 26 d., sekmadienio' 
vakare, “Vienybės” Svetainėje. 
Visi čėdykit savo stipriausius 
Velykų kiaušinius didelėms kau 
tynėms! Rengėjai.

Asmeniška Padėka

Antanas Pajaujis (Bendrifd) 
apleido šį pasaulį Kovo 28 d. Jis 
dirbo paskutiniu laiku dirbtuvė
je A. Gužo kompanijos, kurioje 
darbininkai draugai, del pasku
tinio pagerbimo, suaukavo $12, 
sykiu ir bosai prisidėjo su $10. 
Už ką visiems širdingai ačiū.

Anna Pajaujis.

Jau Vėl Drumsčia
Reikalus

komunistai, surengę 
siuvėjų susirinkime 

dabar pasislėpę

Mūsų 
muštynes 
Vasario 19 d 
slapyvardžiais jau bando kituo
se laikraščiuose perstatyti tą 
atsitikimą kitokioje šviesoje. 
Taip p. Katalikas Kriaučius ra
šo “Keleivio” 13 nr., kad ten 
jokios policijos ir detektyvų ne
buvę, tik esą “Vienybės” repor
teris tą “žioplai privapaliojęs” 
(puikus ir išsireiškimas!).

Kad aš tą susirinkimą teisin
gai aprašiau, tai patvirtina ir

nei, kad Tėvynės Mylėtojų Dr- P- P. Montvila, 54-to skyriaus
jos 3-ėios 'kuopos rengtoji 
“Margučių Vakarienė” ant Ba
landžio 19 d., tampa perkelta, 
nes atsižinojom, kad kita mums 
draugiška organizacija, būtent 
Gimnastikos Kliubas tą dieną 
rengia savo Sidabrines Sukak
tuves, kuriose ir iš mūsų daug 
norės dalyvauti.

“Margučių Vakarienė” įvyks

oficialia korespondentas, kuris 
potam laikraščiuose rašė ir sa
kė šitaip: “Kiek vėliau ateina 
salės prižiūrėtojas su savo specia 
liu policistu” ir dar toliaus vėl 
pabriežė: “Ateina reguliarė po
licija ir vienas iš jų užeina ant 
estrados ir paaiškina, kad susi
rinkimai yra leidžiami laikyti — 
tik nevalia kelti triukšmo”. Tai

'gi aišku, kad ten buvo ir spe- 
šcliai, ir policija ir detektyvai 
(nes juk spešeliaį ir policmanai, 
kuris yra detektyvas, jums ne- 
pasisaikys).

Taigi p. Kataliko Kriaučiaus 
vardu pasikrikštijusiam komu
nistui nedaro garbės meluoti ir 
parodyti, ibūk ten buvo, kaip 
komunistai sako: “tautininkų ir 
•katalikų ibei menševikų suorga
nizuoti mušeikos, kurie be val
džios įsikišimo turėjo free fight 
for all ’. Visai negražu taip me
luoti! Negražu pastatyti visus 
siuvėjus už mušeikas, kuomet 
pati valdžia padėjo komunistus 
mušeikas nuraminti.

“Vienybės” Reporteris.

Tik 'ką iš Italijos mergaitė, 
Ordilia Sousa, nusinuodijo vie
noje Brooklyno skalbykloje, kur 
ji buvo gavusi darbo. Mat dirb
tuvėje kitos merginos pradėję 
juoktis iš jos netikusiai išta
riamų angliškų žodžių, todėl ji 
parėjusi namo, kur gyveno su 
motina ant 310 E. 25th St., 
New Yorke, ir išgėrė nuodų.

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausis lietuvis maliorius ir 

pentorius. Išpoperiuojame kam
barius, malevojame namus. Dar
bas garantuotas. Kaina prieina
ma.

STANLEY BUKUNT
65 Elm Point Av.,

Great Neck, L. L, N. Y.

GARAGE
Didelis ruimingas Garadžius 

virš 30 automobilių įtalpos išsk
renda voja 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)

Parsiduoda nebrangiai gera ūke M 
akrų žemės su triobomis ir visais ūkio 
padargais, gyvuliais ir paukščiais. Kai
na $4,700. Įnešimas sulyg susitari
mo. Del platesnių žinią kreipkitės pas 
savininką sekančiu adresu: A. Slaks- 
naitis, R. F. D. No. 1, Wallkill. N. Y.

(42

Tel. Great Neck 995. (51

Užmušė Marčią iš Meilės

Ant 11 Cornelia St. New Yor- 
Ike įvyko tragedija, kurios au
ka tapo jauna italiukė moteris, 
Mrs. Amelia Cassanelli. Penk
tadieny, po piet, atėjo į jos na
mus vyro brolis, Eugene Cassa- 
nelli, 38 metų, ir ją su kirviu 
nukirto. Tuo laiku jos kūdikis 
•linksmai sau lopšy krykštavo, o 
vyras buvo darbe. Potam už- 
mušikas pabėgo, bet policija jį 
surado pasislėpusį ant 
riaus Yomkerse.

Areštavus Cassanellį, 
tkino, jog jis su broliu
tą pačią merginą, ir net jai iš
tekėjus už jo įbrolio, jis nepa
liovė jos mylėjęs, iki ant galo 
meilė išvarė jį iš proto ir pa
stūmė prie žmogžudystės. Areš
tuotasis prie kaltės prisipažino, 
’bet iš visko atrodo, kad pami
šęs.

švento-

išsiaiš
mylėjo

Rado Kaulus Žvėries 
10,000 Metų Senumo

Aš l.usė .Jiigmanienė pa.ieškau savo 
vyro Jugmo, kuris išvažiavo į Scran- 
lon, l’a. ir dabar nieko nuo jo negir
džiu. Girdėjau, kad jis yra sužeistas, 
dis pats nr kas kitas malonėkite man 
pram-,ši i šiuo antrašu: l.usė Jugmanie- 
nė, 23 Congress Ave., Waterbury, 
Conn. (42)

IšSIRANDAVOJA KAMBARYS
Išsirandavoja puikus kambarys del 

vieno vyro, privati jneiga į kambarį, 
elektros šviesa, maudynė, šviesus kniu
ba rys. (vienais t repu is). Mrs. Vasi
liauskienė, 506 Grand St, Brooklyn, N. 
Y. (42)

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
KRAUTUVE

Parsiduoda saldainių, eignrą, cigare- 
tą ir visą mužmbžią. Biznis eina ge
ras. Priežsistjs pardavimo savininkas 
eina į kitą liiznj. ^ease'us 4 metams; 
prie krautuvės 4 kambariai. Renda pi
gi. 550 — 2nd /.v., cor. 11th St.. Col
lege Point. L. I., N. Y. (42)

Pereitą antradieni darbininką’ 
pabaigė kasti iš žemių įdomų 
radinį, Jote ties Payson Ave. ir 
Dyckman St. New Yorke. Tai 
buvo kaulai milžiniško žvėries 
mastodono, kuris, anot moksli
ninkų, Amerikoje gyvenęs 10,- 
000 metų atgal. Jo kaulus nuga
beno į Amerikos Gamtos Istori
jos Muzėjų.

REIKALINGAS JANITORIS
Reikalingas užžiftrėtojas 25 šeimy

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

REIKALINGA MOTERIS prie na
mu darbo kasdien tnm tikru laiku. At- 
sišnukit pus: Dr. J. Lieberman, 408 
So. 2nd St., Brooklyn, N. Y. (42)

Po Miestą Pasidairius j $15.00 ir augstyn

Pavieniui vyrui Šviesus kambarys su i 
elektra, maudyne ir tt, p. Bukšnaitis, • 
10440 — 117th St., Richmond Hill, N. 
Y. (42)

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda

BuČernė, grosernė, gyvų vištų mar
keriui, rūkykla; didelis bangomis. Ap
link panašių kumpaničną Storų nėra 
Priežastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant fnrmą. Parsiduoda viskas 
už pusę kainos. Kreipkitės: 319 Mag
nolia Av., Elizabethport, N. J. ((40

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKU8 FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabaŠninkus, 
Mukinią grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo* 
adresu: —-

Parsiduoda Namai Brooklyne
$1,800 įmokant pasipirkit triją šei

myną mūrinį namą ant Morton St., 
Williamsburgc. Kaina $7,8000. Savi
ninkas Koše, 7 West 45th S;., New 
York Citv. Tel. Bryant 2728. (42)— Globietėms. Meldžiame tė- 

myti, jog Lietuvių Moterų Glo
bos Dr-jos susirinkimas įvyks 
Balandžio 9 d. vakare, "Vieny
bės” Svetainėje. Yra daug rei
kalų. ypač galutinas prisirengi
mas prie "Gegužinės Vakaruš
kos”. kuri įvyks Gegužės 6 d. 
Knrtnp Mansione. Taipgi yra 
laiškų iš Lietuvos.

K. Sirvydienė, 
L. M. G. D. Pirm.

— SLA. 83 kp. Jaunuolių Mo
kyklos mokinių tėvams. Visi 
tėvai, kurie leidžia savo jaunuo
lius į šią mokyklą, meldžiami 
susirinkti į “Vienybės” svetai
ne ketvirtadieny, Bal. 3 dieną. 
Yra daug ir svarbių reikalų 
įkalbėjimui. Ateikit nevėliau 
7 vaL vakare, nes pusė po astuo
nių svetainė bus užimta kitu 
-usir’rkimu. Valdyba.

— Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo kvartalinis susirinkimas 
įvy’<< šį penktadienį. Balandžio 
’ 4 Malonėkite skaitlingai su
sirinkt.

Šeirį. K. B. Kriaučiūnas.
— SLA. 76 kuopos susirinki

mas įvyks Balandžio 4 d. vaka
re. Aleksiejaus svetainėje, 33 
Hudson Ave. Malonėkite visi 
įrangai atsilankvti ir užsimokė- 
‘i užvilktas mokestis, taipgi 
atsiveskite naujų narių prira
šyt. Sekr. A. Sendrauskas.

— šv. Jurgio Draugijos kvar
talinis susirinkimas bus šį tre
čiadienį Balandžio 1 d. 46 Ten 
Eyck St. Nariai kviečiami skait 
lingai susirinkt, nes turime 
svarbių reikalų apkalbėt.

Sekr. J. A. Draugelis.
— A. I.. T. S. 1-mos kuopas 

ekstra svarbus susirinkimas į- 
vyksta Balandžio 2 d. vakare, 
Vienybės Svetainėje. Visi nariai 
kviečiami būtinaj atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

Raštininkas.
— Sidabrinių Sukaktuvių va

karienę rengia Lietuvių Gim
nastikos Kliubas, Balandžio 19 
<1. Hotel Shelburne, Brighton 
Beach. Pradžia puotos — 6 vai. 
vakare. įžanga asmeniui — 
$3.25. Užsisakykit pas: G. J. 
Jokūbaitis, 168 Marcy Ave.

— Jonas Makauskis, Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų atsto
vas. rašo nuo Kovo 29 iš Scran
ton. Pa. Labai nusisekę prakal- 
n>os Wilkes-Barre ir Scrantone, 
ypač šiame patarajame.

t e PARSIDUODA namas su 5 kamba
riais ir vienu akru žemės. Yru didelė 
banė, garadžius, vištą ir vištininkai, ir 
vaisingą medžią. Parsiduoda labai pri
einama kaina. Mrs. Purchen, South 
l’lninfield. N (42)Balto, žalio ir Raudono 14kt.< 

aukso moteriškų laikrodėliu 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y,

HXwmvmwK

SPECIALISTAS

IUIIIIIIIIIII

PIRKITE 
“VIENYBES 

SERŲ!

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
Su, patyrimu ir pasekmėmis gydo 
ligotus vyrus, moteris ir vaikus. 
Pataiso netikusią formą nosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir tt. Medlkallškas Ir E 
lektrlškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldii'ninis iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, I.enkiš 
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygų 
tė dykai.

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Telephone Triangle 1450'

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 toe gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

I LIETUVIŠKA AKUŽERKA U’

KATALOGAS
APYSAKOS

PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas 
kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mvs gyvenome 
Ir palygina savo tikrai rojišką gyve 
niiną su dabarrtiniu mūsą ___ $1.25

KUDIRKOS RAITAI. Aeši tomai, 
kurie po kelią metą bus verti dau- 
R>«» neKn..................  $10.00

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaitė iš kryžioku jos laiką, kaip 
lietuviai šimtus kryžioką prigirdo

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Alo

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: I) Uošvė j namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsą; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. ,Kny 
gn netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina ___ ..............75c

Keletas Praktiko Mokslo Kuygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

kėti rokuoti, ypatingai kurie mnno 
nr yra kokiame biznyje. Čia ir turi
me labai gerą ir patogią knygą 
en v n mok alia ms ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina______________5oc

Aritmetikos Uždavlnynas. Čia tel
pa vien tik " zadočiai ’ ’ kaip kiti 
lietuviai Miko. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _____________ 75c

•Mokinklmės Rąžyti. Labai gema 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rąžyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laišką,_________  30c

Žodynėlis Kišeninis. Angliėkai-lin- 
tnviAkns ir lietuviškai angliška*, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdnrėliais 

f 1.00

Naujų Gaidų iš Lietuvos
Aguonėlės. Jnoto Gruodžio kom

pozicija, apie kurią Babravičius sa
ko: "O-o tai augŠtn.s ir puikus da- 
Ivkns." Jis ją dainuoja savo kon- 
certuonc visndos ir publika ją pa
mylėjo. Kaina ______________  75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija" Vien tik mėlyna n- 
kyse!" Kaina_________ 6°c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
60c.

Ko čia taip Ilgu.
solo J. Gruodžio kompozicija __ 60c

S

Vienybes 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y

Didvjį Katalogą Prisiunčiam Dykai

Marijona Tamklenė 
pnlttgų ant pareikalavimo:

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba* 
zonų.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

IR MALIORIUH 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis ep 
aivomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniukais 
Darbą atlieka ge 
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge 8L,

įprle
[dieną nr naktį, taipgi ir nedėl-S* 
t dieninis. Darbą atlieka atsakan Ję 
ršini už prieinamą kainą

SO CTAGG STREET įC

Brooklyn, N. Y. K*
Tel. Stagg 67J1 £

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

0 iki 8 vnk. ir pagal susitarimą.

«.v-
Dr.
yra 
no-

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatiškn Būdu. Vnistii negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler’is. 
M. D., sako, kad tas yra geriausia 
dytojns, kuris nevartoja vaistą. O 
Rvid, M.D., sako: "Viena dienn 
dauginu kūdikių išžudoma vaistais
gu kad senajam Betliejį aukoms krito 
nuo TTerodo žudynės.’’

Tad nustok vnrtojęsh nuodus-vaistus 
ir ateik j

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

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

Brooklyn, N. Y.
Patarimai Voltui

Ofiso vai.: Utnrninknis, Ketvergnis 
ir Subntoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 9468

Burgeon Dantistas SPECIALISTAS

• f,

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

adresą:lino

8T0KB8
C. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE! 

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

63 Montieth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir ui 
prieinamą kainą; talppat paslrendavotl svetainę susirinkt" 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms *

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

Brooklyn, N Y.

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

Vyrams, Moterims Ir Vaikams
1’raėau Tamistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

I 
f

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 užtik rytas 
— Reikale kreipkitės pas —

Batvinis Bros
10739 — U5th Street 
Richmond Hill, L. I.

Tel. Richmond Hill 8066 I

t

DR. J. HOROWITZ, Dentist

U

arui j w 
■enffjih

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viršuje mėsinyčios)

Diuitvs traukiami vartojant Novocain anestetiką atsargiai Ir pri
tyrusiai. Visokį aptraukiami — šaknų ir piviršio durimi. — 22 knrato' 
aukso — Imamo paveikslus su X-Rny.

(Ncpnklyskito po kitu numeriu)

Rusikalbam Lietuviškai EGZAMINĄCT.JA DYKATI
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