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FRANCUOS PINIGAI PRADĖJO - - 
PIGTI IR VALDŽIA SPAUSDINS

• DAUGIAU POPIERINIU FRANKU
Socialistai Norėtų Atimti Dalį Pinigų iš Kapi

talistų, kad Sustiprinus Franką.

ITALIJOS KARALIUS NUPERKA NAMU
KĄ PARALIŽIUOTAM KAREIVIUI, 
KURIS UŽ JI KRAUJĄ LIEJO.

PARIS, Bal. 2. — Francijos finansų ministeris, ty
čiomis ar netyčiomis, parliamente išsiplepėjo, kad Fran- 
cija didins kieki esančių apyvartoje popierinių frankų, 
kas reiškia puolimą ir piginimą Francijos pinigų. Her- 
riot’as vėliau tą užginčijo, bet gandas jau paėjo ir fi
nansų ministeris rezignavo; po jo ir visas ministerių 
kabinetas žada rezignuoti. Frankas nukrito šešiais punk
tais. Laukiama, kad dar daugiau kris.

Mat, Francijos buvusios valdžios, tikėdamos vis gau
ti milionus auksu iš Vokietijos kaipo reparacijas, per
daug pinigus aikvojo, o dabar Herriot’ui ir kitiems rei
kia atsakyti. Yra baimės, kad dabartiniai Francijos fran
kai visai sužlugs kaip žlugo markė ir rublis.

Naujausi Telegramai
Roma. Mussolini tiki, kad 

ateity bus kitas karas ir to
dėl prašo parliamento nesi
skubinti kariuomenę mažin
ti. Jis sako karų priežastys 
priklauso prie neišaiškina
mu dalyku rūšies.

—o—
Philadelphia. Policija čia 

areštavo [penkis vyrus ir 
vieną merginą, kurie nu

Ryga. Iš Maskvos nugirs
ta, kad anglų komunistas 
internacionalo mitinge kal
tino Anglijos valdžią nore 
pagelbėti Vokietijai 1923 
metais, kada komunistai 
ruošėsi pakelti maištą. An
glai siūlė laivyną pasiųsti ir 
komunistus iššaudyti. 

—o—
Roma. Parliamente vėl

kilo kumštynės tarp fašistų žvelgiami kaipo banditų ir 
atstovų ir opozicijos, už tai užmušikų vadai, planavę 
vienas opozicininkas išvadi- vagystes po visą Ameriką.

idiotais”. Ko- —o—
New York. Per septynis 

metus Libmanienė kas va
karą vakarienei virdavusi 
šutintos mėsos., Vyro kan-

no fašistus 
munistai laike muštynių tū- 
ravojo gerklėmis.

—o—
Berlin. Socialistai sutiko 

remti Marx’o kandidatūrą trybė baigėsi vieną vakarą 
kitais rinkimais prezidento,1 ir jis apkūlė pačią. Papuolė 
nes jų kandidatas Braun Ii-’teisman ir papasakojo tei- 
ko Prūsijos premjeru. Tai- sėjui apie savo bėdas, 
gi dabar bal. 26 eis kova —o—

itarp demokratų ir monar- Worcester, Mass. Čia su-| 
, „ . kištu renkant prezidentą streikavo darbininkai namu

BRIDGEPORT, CONN. — Bal. 2. — Senatorius Vokietijai.
Borah, kurį kiti pradeda skaityti būsiančiu kandidatu į ' _ 0_
Amerikos prezidentus, kalboje čia pareiškė, kad ameri-j Berlin. Tūla draugija 
konams neapsimoka stoti į Pasaulio Teismą, kuriame sudarė statistiką, kuri 
būk bus rišami visi ginčai valstybių tarpe. Tokis Teis- rodo, kad saužudžiai 
mas nieko nereikš. Borah taipgi sakė, kad pripažinimas 
Rusijos yra geriausia gyduolė prieš bolševizmą. Jis 
taipgi ragino atiduoti vokiečiams turtą, kuris karo me-

. tų įuy2 U

Reikalauja, kad bosai sam
čiu dytų tik unijos darbininkus, 
pa-1 —o—
la- Berlin. Vokiečiai privatiš- 

biausia mėgsta pas Abra- kai pradeda reikalauti, ka’d 
omą keliauti panedėliais ir alijantai duotų jiems pro- 
utarninkais. Daugiausia nu- gos apsigyventi Afrikoje, 
sižudo iš meilės ir dpi pini- nes nėra kuždėti peyvhv 
gų. šiauš žmonių Vokietnoi^

LONDON, Bal. 2. — Anglai nugirdo, kad Francija 
pasiųs Amerikon misiją tartis del karo skolų.

... ROMA, Bal. 2. — Italijos karalius nupirko tūlam 
eks-kareiviui namuką, kuomet tas atėjęs prie jo palo- 
ciaus pareikalavo pasimatyti su karalių, “už kurį aš 
kraują liejau karo metu”. Pasirodė, kad tas eks-kareivis 
buvo dalinai paraližiuotas ir jo kalba pagadinta. 
Jis buvo nudriskęs ir varge.

Studentai New 
Yorko Mokyklose

Iš Kur Kiniečių 
Raštas Kilo

Žinios Iš Lietuvos
Pužonys, Rokiškio vaisė. (“V- spalvos, tinkamai sūdytos ir su-1 Po kelių minučių juodu rankas 

bės” kor.) — šio kaimo vienas pakuotos standžiose skrynutė-1 
žmogelis nuvežė į Kauną 32 ki- se. 
logramus sviesto. Kaune sutiko Į 
labili puikų poną, kuris sviestą 
suderėjęs, pašaukė tarną ir lie
pė vesti žmogelį į jo kantorą, 
kur sumokėsiąs pinigus, o ponas 
su sviestu nuvažiavo. Tarnas

Suinteresuoti gali susinešti 
tiesioginiai su pirkliais.

Tikras katali-Šiaulėnai.
kas. Klebonas vieną gražią sek 
madienį pasakė puikų pamoks- 

žmogelį nuvedęs į kantorą, pa- lą. Esą Erodas gerai padaręs
rodęs į ten sėdintį poną ir paša- išnaikindamas tuos tūkstančius 

vaikelių, apie kuriuos Biblija 
kalba, nes jųjų dūšios nuėjusios 
tiesiog į Dangų. Užaugę gal ne
būtų patropiję... Tai pavyzdis 
krikščioniškiems Erodams ir jų 
moterims, katros “be vyrų gim
do” ir smaugia ne tik ką grie- 
sija. Anot Erodo — klėb. žodžių 
jųjų dūšios nueis ing Dangų? 
Nieko sau! Užaugęs galį palikti 
kokiu ciciliku ir jiems biznį ga
dinti, o paskui patekti į pat pra 
garą.

Nejaugi mergaitės ir moterys 
antrą moterį vedęs, taip tankiai pradėjo savo vai- 

smaugti gelbėdamos jųjų 
Valstietis.

kęs: “Tas ponas sumokės!” ir 
išėjo. Kada žmogelis, po ilgo lau 
kimo, priėjo prie pono, ir paju
dino jį, tai pasirodė, kad ponas 
medinis ir kruta sprendžinos 
pagalba. Tai pamokinimas.

Petras Kriukelis.

susirišo juostele ir šoko į van
denį. Kursistas tada išgirdo pa
nelę šaukiant: “Maksai, paleisk 
mano rankas, turiu dar silpną 
motynėlę.” Panelė trumpam dar 
iškilo iš vandens ir kursistas 
Stengėsi jai primesti virvelę. 
Bet veik ji vėl nugrimzdo, drau 
ge su savo “amžinai surištuoju 
Kitą dieną abu lavonu ištrauk
tu iš upės. Rankos dar buvo su
rištos. Panelė palieka neaprū
pintą motiną. Plikaitis palieka 
žmoną su kūdikiais.

Švieti- 
grupė 
pdb ii-

New York. Tam tikra 
mo Komisijos paskirta 
mokytojų, patyrinėjusi 
džius ir karakterius dabartinių
studentų augštose mokyklose, 
randa jų dorą visai išgverusią. 
Esą, tie jaunuoliai prisilaiką 
principo “viskas galima, kad 
tik niekas nepagauna”. Jie 
vagia mažus dalykėlius nuo vie
nas kito, suka vienas kitą. Ber
niukų mylimiausias žaislas yra 
krepo šovimas. Nusikopijuoti 
nuo kito užduočių išrišimus, ne
siskaito blogu. Mokytojai sa
ko, kad gana augštas nuošimtis 
studentų yra tokio tipo. Kiti 
vienok yra geresni, ypatingai 
kur tėvų prižiūromi. Todėl mo
kytojai rekomenduoja įvesti ka- 
rakterių auklėjimo kursus į 
High Schools, kad pagerinus 
dorą studentų.

Peking. Kinai svetimtaučiam 
pasakoja sekančią istoriją kuo
met tie klausia, kodėl kiniečiai 
taip gerbia drakoną ir vis jį ant 
pinigų ir markių deda. Esą, 
tūkstančiai metų atgal kinų im
peratorius Fu-hsi ėjęs paupiu 
upės Lo, giliai užsimąstęs ir 
dikčiaj nustebo, kad iš vandens 
ant jo šoko didelis, geltonas 
drakonas, arba smakas. Tas 
smakas esą parodęs jam pa
slaptį kinų alfabeto ir rašto ir 
pamokinęs kaip reikia rašyti.

Dėlto kiniečiai ir gerbia 
koną.

Kcrenskicne Gavo 
Divorsą nuo Vyro

dra-

Ke-

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
Kovo G d. atsibuvo Kauno Apy
gardos Teismas Svėdasų girinin 
kui už apgavimo moterų. Giri
ninkas vieną moterį vedęs civi
liu šliūbu, o paskiau slaptu baž-Į ! ,. . . , . ,nytiniu
Teismas girininką nuteisė ant kus

' pusantrų metų sunkaus darbo dūšeles, 
statvmo ir darbai sustojo.,kalėjimo’ Moterys abi-dyj yra j 
~ •’*............................... 'jaunos ir gana dailios; jis pats

dar jaunas ir nesenai baigė gi
rininkų kursus. Bet tas jam kar 
Štasai kraujas viską pagadino.

Petras Kriukelis.

Nesenai suimtų lenkų šnipų 
tardymas jau pabaigtas. Viso 
kaltinama 6 asmenys, iš kurių 
3 yra rusų karininkai, 1 Lietu
vos kariumenės viršyla, 1 buv. 
valdininkas ir 1 spaustuvės dar
bininkas. Konstatuota, kad kal
tinamieji turėjo ryšių su Lenki
ja, pranešdami jai apie Lietu
vos kariumenę.

Mokslininkai Mieruos Arbatos Ragautojai 
Saulės Spindulius Pagadina Sveikatą

Washington. Amerikos val
džia samdo keletą taip vadina
mų “arbatos ragautojų”, kurių 
užduotis yra ragauti muitinėse

Washington, šiomis dienomis 
iš čia į Afriką ir Aziją važiuos 
mokslininkų ekspedicija, kuri 
bus tuose kraštuose keturis me
tus ir mieruos saulės spindu- (atvežtą arbatą ir suskirstyti į 

rūšis, kad galima būtų teisin
gai muitą paimti. Ant stalo yra 
sukrauta krūvelės arbatos iš vi
sų skrynių ir ragautojai, kurie 
nėra valgę jokių aštrių valgių 
kelios savaitės pirm tai, susėda 
ir pradeda ragauti. Jie paima 
žiupsnuJį arbatos ir užsipylę 
karštu vandeniu sriubteri ir iš
spjauna. Ir, sakoma, nors jie ar-j 
batos nenugeria, vienok po ke-; 
lių metų pradeda jausti blogą 
arbatos įtaką ant savo sveika
tos ir kūno. Todėl ilgai ir

Kaunas. — Stud, tautininkų 
skandalas. —/Praeitą vasarą 
Lietuvoj lankuti Latvijos stu
dentai — tautininkai. Svečius 
priimtj buvo sudaryta tam tik
ra studentų komisija, kuri su
rengė Lietuvos viešbuty iškil
mingą svečiams vakarą. Bet pa 
sirodė, kad vakaras buvo ne su- 
lyg “Jurgio kepurės.’’ Studentų 
tautininkų korporacija neturė
jusi galimybės apmokėti 2.000 
litų ir todėl iki šiam laikui sko
lą esanti neapmokėta. Lietu
vos viešbutis nesulaukdamas 
skolos apmokėjimo, kreipėsi U- 
niversitetan prašydamas pa
dengti padarytą tautininkų stu
dentų skolą.’

Litas Londone jau plačiausiai 
žinomas. — Lito kursas jau yra 
išstatomas kasdieną vietos bir
žose, spausdinamas didžiausiuo
se dienraščiuose “The Financial 
News'* ir “The Financial Times 
ir žurnaluose “The Economist,”

Padaryta sutartis su Anglija 
pinigų persiuntimo reikalu. Šu
tantis apima visą Britų Impe
riją. Perlaidos priimamos sva
rais sterlingų ir litais. Viena 
perlaida ne daugiau kaip 40 sva 
rų (apie 1900 litų).

Kaune įsisteigė “Lietuvos U- 
niversiteto studentams šelpti

Th* Brink*

ne-

fabriką, 
žinomoji 
Šimaičio 
fabriką.

Ilga Viltis, Kurią 
Kapai Pribaigė

Windsor, Conn, čia pasimirė 
101 metų mergina, kuri jaunys
tėje negavo to vyro, kurio norė
jo ir per 80 metų 
nas, kurias buvo 
vestuvėms. Dabar 
laidota jose.

Paris. Skųsdamosi, kad 
renskis, garsus rusų politikas, 
ją apleidęs ir neduodąs pragy
venimo, Kerenskienė gavo di
vorsą. Jie vedė 1904 metai. Ji 
žada grįžti Sovietų Rusijon, kur 
turi kitą jaunikį.

liūs. Mat, pasirodė, kad visas 
mūsų “oras”, tai yra: lietus, 
sniegas, vėjai, audros, kįla dėl
to, kad saulė įvairiop įšildo oro 
sluogsnius. Virš oro sluogsnių 
saulė ant kiekvieno kvadratinio 
colio duoda tiek šilumos, arta 
tiek spindulių, kiek ant bile ki
to colio. Bet ore yra dulkių, ga
rų ir kitokių netyrumų, kurie 
spindulius numeta į šalis, ,r vie
na oro dalis įkaista daugiau, ne
gu kita. O oras, tai kai vanduo: 
stengiasi taip sumišti, kad visur
būtų vienodas karštis. Jis pra- išdirba valdžioje, 
deda “virti” ir iš to kįla vėjai -----------
ir audros, kurios sufiučia debe- ’Nuėjo Pas Dievą,

Bet Nebesugrįžo
Columbus. Miss. Tūlo farme- 

■4j' > rio Beard žmona, įsikarščiavusi 
\ei i religiškai, pradėjo pasakoti baž- 

inyčioje, kad jį neužilgo pasi- 
nu'| matys su “didžiąją dvasia” ir 

| grįžusi papasakos parapijonams 
ką matė. Teisybė: ji įpuolė į 

! taip vadinamą “transą”, bet iš 
1 jo jau nepabudo įr po keliu die- 

■ toli išanksto. ir net nu-1 lly tapo pa,aidota. Du raetai at. 
spėti audry atėjimu- gal eia panaSiu bodu pasimire

Tam tikslui yra paskirta 
55,000 dolarių.

sius ir taip toliau.
Mokslininkai todėl nori rasti j 

Afrikoje ar Azijoje tokią vietą, j 
kur nėra lietaus ar sniego. Peri 
keturis metus jie tyrinės saulės | 
spindulių karštį ir bandys 
statyti ar visados saulė kasdie
ną duoda po tiek ir tiek šilu
mos, ar kiekis tas įvairuoja. 
Pagal tą bus galima atspėti 
orą

Kaunas. — Poperio 
(Girdėti, kad Šančiuose 
I amerikiečių lietuvių, p. 
'ir k. “Drobės” b-vės 
kuri jau senai gamina gerą ir 
gražią vadinamo lietuviško dar
bo medžiagą, netrukus žada 
ten pat įruošti didelę įvairios 
rūšies poperiui gaminti fabriką. 
Visos mašinos tam tikslui jau 
>arvežtos, tik dar esą reika
lingos kai kurios vyriausybės 
garantijos. Tokis “Drobės'* li
ves pramonininkų žygis be abe
jo tik sveikintinas. Be to, rei
kia pastebėti, kad ačiu tai pa
čiai “Drobės” fabrikai, šian
dien savo darbo medžiaga ap
rengta beveik visa Lietuvos ka
ri umenė.

pradės garsinti ir kiti 'laikraš
čiai, kurie 
Exchange 
pat teikia 
bankams, 
teatrams 
automatiškos žinių teikimo ma
šinėlės.

Anglų-Lietuvių Prekybos Rū
mai. — Prie Londono Prekybos 
Rūmų yra organizuojami Anglų I 
-Lietuvių Prekybos Rūmai. Tik 
tai Londono Chamber of Com
merce nariai galės būti Anglų- 
Lietuvių Prekybos Rūmų Sky
riaus nariais, Į Londono Pre
kybos Rūmų pranešimą apie 
tai atsiliepė daug angliškų fir
mų. pareiškiusių norą priklau-' 
syti Anglų-Lietuvių Prekybos 
Rūmams.

dar negarsina. “The 
Telegraph Co.” taip 
kasdienų lito kursą 
biurams, kliubams, 

ir visur kur veikia

tas burmistras J. Vileišis, vald. 
nariais: T. Naruševičius, d-ras 
Kocinas, prof. Juodakis ir prof. 
Augustaitis. Visais dr-jos reika
lais kreiptis pas prof. Augus- 
taitį kasdien 13 vai. Un-to rū
muose.

Naujas monetų įstatymas. — 
Ministerių Kabinetas kovo mėn. j 
6 d. priėmė monetų įstatymo 
pakeitimą. Einant tuo pakeiti- 

sidabro pinigai bus kala- 
ieno 

dviejų litų monetos turės 
50 nuoš. gryno sidabro ir svers 
atatinkamai 2.7 ir 5.4 gramų. 
Penkių litų 
nuoš. gryno sidabro ir jos sva
rumas sieks 8.4375 gr. Aukso 
pinigai bus kalami 50 litų mo
netomis. Viena moneta svers 8,- 
3592 gramų, iš kurių 7,5231 
gramų bus gryno aukso.

m u.
m i 1, 2 ir 5 litų vertės.
ir

moneta turės 80

laikė drapa- 
pasisiuvusi 

ji tapo pa-

Jau Nėra Antros 
Klesos Vietų Laivuose

Pusantra Uncija Alkolio 
Negalima Pasigerti

t Idas “Holly Roller’ 
nigas. Jis irgi perdaug 
čiavo laike pamaldų.

sektos ku- 
įsikarš-

Indiana Harbor, Ind. Vietos 
paraipijonai, išviję kunigą Ger- 
vetkį, kuriam net Dzimdzi- 
Drimidzį buvo “bedieviai”, da
bar gavo kitą kunigą. Kazį Bi
zauską.

New York. Amerikos kemi- 
kų draugija paskelbė radinius 

kuris įrodė.
al- 
al- 
ne- 
tai

New York. Laivai kompani- tūlo profesoriaus, 
jos skelbia, kad šįmet tiek' kad pusantros uncijos tyro 
daug žmonių važiuoja į Euro
pą, kad antra klesa beveik vi
sa išpirkta netik į Europą, bet 
ir atgal. Todėl laibai sunku gautį 
antros klesos laivakorčių ant 
laivų.

pusantra uncija tyro 
žmogaus išgerta, ir jis 
jokio “šumo” galvoje, 
nebus neikiek girtas. Virt

kad
būti
jaus 
yra,
to geriant, žmogus jau girtėja.

Cadillac. Mich. Jie 
kartu ir mirė kartu, galima pa
sakyti apie Praną Victor, 57 
metų, ir Adolfą Ericsoną, 63 
metų. Jie buvo seni draugai, 
senberniai, išgyvenę 30 metų 
viename kambary šiame mieste. 
Vienas susirgo influenza, pas
kui pneumonia, ir paskui kitas 
susirgo. Vienas mirė pirma, ki
tas paskui tą pačią dieną ir abu 
palaidoti sykiu.

gyveno

Juozas Babravičius, žinomas 
mūsų dainininkas (tenoras), pa. 
garsėjęs Europoje ir Ameriko
je, kovo 5 d. grįžo į Kauną. 
Gerb. artistas kovo m. 19 d. 
ruošia savo pirmąjį koncertą, o 
vėliau žada*Ohlyvauti mūsų ope
roj.

Lietuvos šaulių Sąjungos nau 
jai išrinktoji valdyba pasiskir
stė pareigomis šiaip: M. šalčius 
— pirmininkas, L. Vailionis — 
vice-pirm., V. Kvieska — sekr., •

i A. Marcinkevičius
' ir A. Žmuidzinavičius — vyriau 
sias kultūros ir tautinio auklė
jimo vedėjas.

iždininkas

Lietuvai teks mokėti repara
cijas. — Vokiečių valdžia val- 

; stybinį krašto turtą įkainuoja 
600 milionų litų. Einant Versa- 
lės taikos sutartimi ir Klaipė
dos konvencija, Lietuva turi 
sumokėti santarvės valstybėms 
reparacijų sąskaiton valstybinio 
krašto turto vertę. Mūsų vyriau 
sybė, gavusi tą įkainavimą, nuo 

; dugniai jį peržiūrės.
Klaipėda. — Rankas susirišę

, šoko į šaltąjį vandenį. — Kaip1
Kaunas. — Anglija nori lietu

viškų žarnų. Anglų firma Cloid 
Routledge and Co., Ltd. (12,1 jau vakar trumpai pranešėme, 
St. Helens Place, Bishopsgate, ketvirtadienio vakarą du žmogų 
London!,'E. C. D.) pareiškė kai nusiskandino Akmenos upėj ties 
kurioms mūsų įstaigoms savo 
nuomonę, kad Lietuva galėtų' 
plačiai išvystyti žarnų ekspor
tą. Anglijos rinka žarnų rei
kalauja ir jeigu žarnų rūšis, 
sortiravimas, supokavimas ir 
kaina būtų tinkama, tai Ang- tuodu įsimylėjusiu, negalėdami! 
lijoj esą galima būtų parduoti apsivesti, turbūt susitarė imtis 
nemaža jų kiekybė.

Biržos tilto. Atsitikę taip: 
Barzdaskutis Plikaitis iš Malkų 
gatvės įsimylėjo į tūlą šilutiš
kę panelę Vismanaitę. Bet PI. 
buvo apsivedęs. Grįžus Plikai- 
tienei- iš Karaliaučiaus klinikos

sau galą ir ketvirtadienio va-
Jaučių žarnos taip pat yra pa karą apie 8 vai. nuėjo pas sil- 

geidaujamos. žarnos turi butinių baraką. Ten vienas kursis- 
geriausios, šviežios, ne tamsios tas girdėjo juodu šnabždant.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ
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mas stovio Lietuvos teat
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11 Redakcijos Straipsniai Į}
NEO-MALTUSĖNŲ KONFERENCIJA

Šiomis dienomis New Yorke buvo laikoma šešta me
tinė Neo-Maltusėnų ir Gimdymo Kontrolės tarptautinė 
konferencija, apie kurią gana daug laikraščiai patys rašė 
ir davė vietos pašaliniams žmonėms polemizuoti. Konfe-1 
rencijoje per kėlės dienas debatavb įvairių šalių žymūs i 
profesoriai, sociologai ir dvasiškiai. Karšti ginčai buvo! įpeno.

Trustai Amerikoje.
Fordo laikraštis paduoda, se

kamus faktus, kurie parodo, 
kaip trustai valdo Amerikos pi
liečių reikmenas ir gyvybę:

Astuonios kepyklų kompani
jos kepa dvyliktą nuošimtį duo
nos suvartojamos Amerikoje. Iš 
viso suvartojama virš 12 bilionų 
svarų. •

Astuonios kompanijos kontro
liuoja 75-tą nuošimtį suvartoja
mos kietosios anglies — antraci
to.

Astuonios kompanijos kontro
liuoja 27 .nuošimtį Amerikoj per 
karnų miltų.

Penkios kompanijos kontro
liuoja 90 nuošimtį visų perka
mu ūkio mašinų.

Astuoni trustai, 
iš 130 kompanijų, 
ja pusę Amerikoje

Ne būtinai.
Porciunkulčs dienoje

I Kl.: — Ar būtinai reikalinga 
žegnojantis kelionėje kepurę 
nusiimti, jeigu žiemos laike per 
ausis tvirtai pririšta?

Ats
Kl.:

matau žmonės į bažnyčią įėję, 
trumpai pasimeldę, eina oran 
ir vėl greitai sugrįžta. Sako, 
už kiekvieną išėjimą gauna vi
suotinus atlaidus.

Ats.: — Taip. Išpildžius kitas 
atlaidų sąlygas, už kiekvieną 
bažnyčios aplankymą gauna vi
suotinus atlaidus. Vienus gali 
pavesti sau, o kitus įnirusiems. 
Jiems niekad nebus perdaug.

Tai taip maitinami Lietuvos 
žmonės su “kultūra.’’

susidedanti 
kontroliuo- 
ga minamo

už ir prieš gimdymo kontrolę, pagalinus visgi viršino 
kontrolės šalininkai. Priimta rezoliucijos į kiekvienos vai 
stybės augščiausią valdžią ir Tautų Sąjungą, reikalauja 
imtis priemonių — sustabdyti išgąstingą žmonijos dau
gėjimą, su pagelba tam tikrų žmonėms informacijų, ku
rios dabar griežtai draudžiamos.

Šioje konferencijoje katalikų dvasiškija labai prie
šinosi gimdymų mažinimui, bet protestonų ir žydų dva
siški jos atstovai prielankiai atsinešė. Katalikų dvasiš-1 
.. . . it v. i — -i., • ■ . imunini ptioi/jv nn zdiiviivo, įjcto

y!1. !!I™.3™“ “įkllLg™n."° ■kuriuos u^kalinė galvos dalis
geriausia išsivysčiusi. Ir štai, 
kodėl esą moterys, pas kurias 
užpakalinė kiaušo dalis mažiau 
išsivysčiusi, skaitomos mažiau 
protingomis.”

—o—
Kur randasi atmintis? ?

V. Krivė “Naujienose”, rašy
damas apie atmintį, sako:

“Sulyg kai kurių fiziologų 
tvirtinimo, atminties organas ir 
vieta randasi užpakalinėje kiau
šo dalyje. Ot, šitas ir davė pra
džią nuomonei, kad geresne at
mintimi pasižymi žmonės, pas

esąs priešingas Dievo įstatymams, tuom tarpu šito judė
jimo šalininkai nurodė, kad niekur aiškaus tokio Dievo 
įstatymo nėra, o gamta ir mokslas būtinai įrodo, kad ne 
kiekume, bet kokume, tvylo kaip visų augalų bei gyvū
nų, taip ir žmonių laimingas išsilaikymas kovoje už būvį.

Kad žmonės pastebėtinai greitai dauginasi, tapo įro
dyta faktais. Taip, Dr. Fairchild nupiešė lentelę, kuri ro
dė, jog 19-tojo amžiaus pradžioje pasauly buvo 650,000,- 
000 žmonių, kuriems ėmė 400,000 metų iki to skaieičaus 
priaugti. Bet štai, praėjus 100 metų, pasauly atsirado 
jau 1,650,000,000 žmonių, arba vos tik per šimtą metų pri 
augo visas bilionas. Šitokis augimas pasaulio liaudies ne
gali eiti be galo, ir tas galas gali privesti prie kurios di
delės nelaimės visą žmoniją. Ypač apie karų panaikini
mą negali būt ir kalbos, nes auganti žmonija vis mažiau 
beturi žemės, dėlto vieni ant kitų puola už žemės colį. j tui materialib gerbūvio link-

Šis Neo-Maltusėnų judėjimas labai sveikas. Jokios mėje. Ten miesteliai ir ūkiai ne 
naudos nėra dauginti žmones, jeigu jie, ne sava valia1 prilygstamai gražesni ir moder- 
užgimę, turi praleisti gyvenimą kovose su kits kitu, kad 1 nokiau įtaisyti negu katalikų 
sau rasti vietos kur atsistoti. Tačiaus šitam bus reika-, ieituvoJe- 
lingi tam tikri, visur vienodi, įstatymai, kurie netik leis-' T0CJel aan!efi'kl1eči^i. Privalėtll 
tu teikti žmonėms" Jpformacijas, kaip nuo gimdymo ap-, ieip J a! 1 J, 4 ias ą> ne?1 en 
sisaugoti, bet ir vanj .uždraustų perdideles šeimynos tu-; M Amerikos. Salkoroa. 
rčjimą. Antraip, įseis taip: žmonės gerbianti gamtos už penketą tūkstančių dolarių 
ir pasaulio ekonominius įstatymus šitos taisyklės prisilai- ga}}ma gražus ūkis nusipirkti, 
kys ir savo šeimynas mažins, bet religiški fanatikai (pav. ir Klaipėda dar tuom geresnė 
žydai, italai, lenkai, ir kt.), kurie visuomet atsižymi savo! už Stulginskio kraštą, kad ten 
veislumu, savo šeimynas daugins ir ant kitų žmonių bei' amerikietis lietuvis gali pirkti 
tautų kaklo jas užmes užlaikyti.

Tai viena. (
O antra — reikės fam tikrų įstatymų, kad sveiki ir 

kilnūs žmonės būtų įstatymų verčiami savo šeimynas bū
tinai turėti. Kitaip, ir geri žmonės, turėdami liuosą gim
dymo kontrolę, visai vengs savo kilnios padermės palikti.

Trejetas-ketvertas kūdikių šeimynoje turėti — visai 
neperdaug, ir reikalinga. Taip sako ir Neo-Maltusėnai. 
Bet suskaityk dabar vaikus tamsiuose, arba pas žydus, 
italus, lenkus, rusus, ungarus, etc.! Tenai desėtkas — 
tai tik vidutiniškas skaičius...

Lietuvių tarpe gimdymo kontrolė dar nėra taip rei
kalinga, — ypač Amerikoje; nes čionai, vidutiniškai im
ant, daugiau ketverto vaikų mažai kas teturi. Atpenč, 
pas mus dar kitokio akstino reikėtų pamaginimui vedu-, 
siu porų, kad turėtų nors po porą vaikučių, • -----------
daug pas mus yra šiaip gerų žmonių, bet bijančių po sa
vim palikti nors truputį būsimos gentkartės; ką jau be
sakyti apie visą armiją taip vadinamų “senbernių” ir 
“senmergių,” kurie visai bijo šeimyniško gyvenimo su
kurti! Tas labai daugeliu prisideda prie mūsų tautos — 
ne, daugėjimo, bet išmirimo.

~o— 
Slebizacijos klaida.

Daug save girias “Naujienų” 
redaktorius No. 74 Purickio pa
vardę rašo “Puryckis.” Tuom 
tarpu pats Purickis ir kiti rašo 
taip kaip reikia.

—o—
Gerumas Klaipėdos krašto.

Savo okupacija vokiečiai daug 
naudos atnešė Klaipėdos kraš-

nė-

ga- 
ša-

I žemę ir nuosavybę ir neišsiža- 
j dėti Amerikos pilietybės, kurią 
nekurie amerikiečiai 
brangina už Lietuvos.

—o—
Geras mainas.

“Draugas” skelbia, kad bol
ševikai Rusijoje sumanė atsi
kratyt} visų katalikiškų kunigų 
Tam tikslui sugalvojo labai pa
prastą skymą: areštuoja kuni
gus

labiau

už “buržuaziškumą” ir pas
kui išmaino juos už komunis
tus, kurių nemažai tupi Lietu
voj, Lenkijoj ir kituose kraš
tuose. Tas mainas vyksta, nes 

__ nGg ' visi kunigai Rusijoj yra arba 
' lietuviai, arba lenkai ir gudai.

Gaila, kad tokių mainų Lietu
voj e nėra galima padaryti.

—o—
Kišotas ir malūnas.
Westfield, Mass, praneša- 
“čia vienas senbernis su

su ženotu.

O DABAR PAKLAUSYKIT MANIAKŲ...
Lenkų ministeris Skrzynski, savo kalboje į Varšuvos 

seimo atstovus pasakė sekamai:
“O kaslink Lietuvos, tai aš iš seimo tribūnos jau esu 

pasakęs mūsų nusistatymą. Jis nepersikeitė. Lenkija yra 
perdaug didelė viešpatystė, idant galėtų turėti kokius 
nervingumus santykiuose su lietuvių politika. Visi eko
nominiai ir politiniai Lietuvos interesai kalba už tai, id
ant jai susiprasti su Lenkija. Mes turime laukt ir lauk
sime. Lietuva, kurios užpakalio atrama yra lenkiškoji 
Lietuva, kurios esumas ankštai surištas su Lenkijos esu- 
mu, negali savęs viliot’i, kad ji galėtų nors dieną išgy
venti, jeigu nebūtų Lenkijos. (Ak, tu sviete! R.) Lietu
va yra valstybė taip surišta ekonomiškai ir politiškai su 
Lenkija, kad tik del ligšiol buvusių nelaimingų nuotykių 
si nuovoka dar nesušvito Kaune. Politika, kuri to nesu-

Don
Iš 

ma: 
sipjovė su ženotu. Pastarasis 
perkando senberniui pirštą. Gy
dytojas sako, ims apie du mė
nesiu laiko išgyti. Tai vis mun- 
šainas ir kazyros.”

—o— 
Krikščioniška kultūra.

Paduodame keletą klausimų 
ir atsakymų, tilpusių “Pranciš
kaus Varpely”, laikraštėly, ku
rio sakoma Lietuvoje išsiplati
na apie 7,000 egz. Tai organas 
Šv. Pranciškaus “zokoninkų,” 
arba tretininkų.

Dar vienas nusileidimas.
Pernykščiais metais Rusijos 

vadai buvo norėję sunaikinti 
privatinę prekybą, kurią pave
lijo Leninas 1921 metais, savo 
nauja ekonomine politika. Mas
kvos teoretikai sakė, kad koo
peratyvai ir valstybės trustai 
“išspaus” mažus pirklius iš gy
venimo, o po to užviešpataus 
tikras rojus prekyboje tarp kai
miečių ir miestelėnų.

Bet, sako Ivan Smilga, vice
pirmininkas valstybės trustų 
planavimo komisijos, valdžios 
politika buvo “iškraipyta guber
nijose” ir vietoje naudos tik 
pasmaugė private prekybą, o 
naudos niekam neatnešė jokios. 
Kaimiečiai nepatenkinti, nes ne
gali gauti pigiai fabrikinių dai
ktų. O darbininkai nepatenkin
ti, nes nėra užsakymų ir 
ra darbo.

Todėl,, sako Smilga (kuris 
Ii būti yra lietuvis), “del
lies labo komunistai dar sykį 
nusileidžia: jie sutinka nuimti 
didžiumą skaudžių taksų, nuo 
privatiškų biznierių nugaros ir 
žada duoti jiems tokias pat tei
ses kaip valstybės trustams ir 
kooperatyvams”.

Iš to tik dar sykį pasitvirtina 
nuomonė, kad komunizmo prin
cipai gyvenime neįvykdomi, kad 
geriausias principas, sulyg ku- 

' riuo žmonės gali laimingai gy
venti yra: gyvenk ir leisk kitam 
gyventi. Kada tuo principu ims 
gyvent} ir kapitalistai ir darbi
ninkai, tada bus pasauly tvarka.

—o— 
Stresemanas kalba apie 
Lenkijos rubežius.
Stresemanas, Vokietijos užsie 

nio reikalų ministeris, per savo 
organą dar sykį patvirtina, kad 
vokiečiai niekados negarantuos 
saugumą rubežių su Lenkija ir 
kitomis valstybėmis rytuose. 
Bet jie nebandysią nei ginklo 
keliu rubežius pertaisyti. Vis
kas bus daroma taikos būdais. 

.Pirmu darbu Vokietijos, tapus 
nariu Tautų Sąjungos, bus sten- 
gimas įvykdinti pertvarkymą 
rubežių rytuose. Vokiečiai sa
ko, kad niekur taip nebuvo nu
sidėta prieš savęs apsisprendi
mo įstatymą kaip Silezijoj, Dan
cige ir Poznaniuje.

Vokiečiams padės ekonominė 
padėtis, sako Stresemanas. Iki 
birželio 15-tai lenkai turi teisę 
be muito vežti Vokietijon Sile
zijos anglį. Po tos dienos, jei 
vokiečiai bus pikti ant lenkų 
ir nesudarys su jais prekybos 
sutarties, tai ant tų anglių už
dės muitą ir lenkai tiek nega
lės eksportuoti, kaip dabar. Jau 
dabar, sakoma, lenkai atleidę iš 
darbų apie 25,000 darbininkų, 
vokiečių, bet ateity turės atlei
sti ir lenkus. Tas sukels pasi
piktinimą ir neužsiganėdinimą 
Silezijos gyventojuose ir tie no
rės grįžti atgal prie Vokietijos, 
arba vers lenkus taikintis su vo
kiečiais. O šių karščiausiu noru 
dabar yra ištaisyti rubežius su 
Lenkija vokiečių naudai.

prastų, būtų tai saužūdybės politika.”
Na, ir laukite, ponai lenkai iki Lietuva “surazumės.” 

Tokį “surazumėjimą” tikėkitės rasti jei bent keliose Lie
tuvos klebonijose.

(Referatas V. Kudirkos 25 metų mirties su-'pataisyta, tačiau tiltas ėmęs vis blogiau jaustis, 
kaktuvėms paminėti (1899—1904). I Atėjęs į apskritį kitas viršininkas, Merzav-

cevas, kuris tiltą pasiryžęs visai surusinti. Jisai 
pradėjęs tuo, kad lietuvišką parašą “žingine” pa
keitęs rusišku parašu. “Sagom.” Paskui jisai su
sitaręs su lenku inžinierium Ničkemnickiu tiltą 
pertaisyti. Pertaisymas buvęs įkainuotas 3,000 
rublių, nors ištikrųjų visas darbas tekaštavo 
500 rublių. Vadinas, 2,500 rublių pakliuvo pa
tiems “taisytojams”. Tas pertaisymas neišėjęs 
tiltui geran, nes jis buvęs pataisytas tik taip 
sau, del akių. Naujos medžiagos veik nebuvę 
pridėta. Tebuvusios iš nauja aptašytos ir nuo-, 
bliuotos senosios tilto dalys.

Tiltas pasidaręs labai silpnas. Jis imdavęs 
siūbuoti nuo mažiausios sunkenybės... Jis taip 
liūdnai baigia pasakoti savo pasakojimą: “Va
žiuoja tuščiomis, o aš siūbuoju, šunelis zovada 
perbėgs — aš taipgi siūbuoju... Visi mato, kad 
aš niekai, o viršininkas nesirūpina.... Nesenai
vėl išsitarė Maksim Maksimovič, kad jis versiąs 
mane į pravoslaviją. Kaip atliks, taj sunku at
spėt. Aš žinau tik, kad verčiant į pravoslaviją, 
turi pravoslaviškai apkrikštyti, t. y. panardint į 
vandenį.

Tai mane del to silpnino, kad aš panerčiau 
į Šešupę? . J

Išgrauš!
Kol bus tilte nors viena mano senoji dalelė, 

tai tokio krikšto nėbus — išlaikysiu. O visų dalių 
bičiuliai, permainyti nesuspėsit... Juk ir jūs patys 
ne amžini: nusmuksite, bevažinėdami per 
darbo tiltus.”

(Toliaus bus)

“Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
Ir ainiams užtekės nusiblaivęs dangus, — 
Mūsų kančios — be ryto nakties 
Jiems nebesuprantamas bus...”

— Maironis.
—o-----

Šiandien (16-11-1924) sukanka 25 metai nuo 
didžiulio musu tautos ir literatūros darbininko 
Vinco Kudirkos mirties.’ Visoj Lietuvoj šiandien1 
švęsdami Kudirkos mirties sukaktuves, Lietuvos 
žmonės su pagarba mini jo vardą, skaičiuoja jo 
nuopelnus mūsų tautai ir tautos literatūrai. Man 
šiame rašinėlyje nėra lemta kalbėti apie to dide
lio vyro gyvenimą ir apie jo darbus: aš pasi-. 
stengsiu tiktai atkreipti jūsų dėmesį į vieną V. 
Kudirkos raštų rūšį, būtent satyrą.

V. Kudirka per savo neperilgiausį gyvenimą 
yra labai daug nuveikęs. Eidamas savo tiesiogi
nes gydytojo pareigas, jis sugebėjo kartu reda
guoti porą laikraščių — “Varpą” ir “Ūkininką” 
-- ir rašyti jiems galybę straipsnių. Reikia žino
ti, jog jo straipsniais kartais būdavo užpildoma 
didesnė laikraščio pusė. Taigi vien stebėtis rei
kia, iš kur tas žmogus ėmė tiek darbštumo ir 
energijos. Bet darbo tuomet visur buvo daug, 
o darbininkų maža. Tai ir reikėjo tas darbas dir-1 
bti. Na, ir dirbo V. Kudirka tą darbą ištvermin
gai ir nenuilstamai, nesigailėdamas sveikatos, li
gi pat savo mirties. Mums dar aiškesni pataps. 
Kudirkos laikraštininko, nuopelnai, jeigu prisi
minsime, ką sako didelis šių laikų anglų rašyto
jas Wells apie laikraštininko darbą. “Niekuomet 
pirmiau nenumaniau, sako jisai, kokią sunke
nybę uždeda periodiškumas... Juk tik retkarčiais 
būna nuotaika gerai rašyti. Kartais visa verda 
viduje, bet niekas neišeina; o kartais keliolika 
temų veržiasi galvon. Kartais žmogus nenori 
rašyti, nes nėra nieko, kas trauktų reikštis... bet 
laikraščio kolumnos tyso laukdamos...” Wellsas 
yra anglas, ne lietuvis, ir V. Kudirka gyveno, kai 
mes nė vieno dienraščio, net savaitraščio netu
rėjome, bet šiuo atžvilgiu laikraštininko darbo 
sąlygos nė kiek nepakitėjo.

V. Kudirka rašė straipsnius įvairiausiais 
klausimais. Vartydami jo raštus, rasite įvairiau
sių publicistinių straipsnių, rasite poezijos da
lykėlių, rasite medicinos straipsnių, kritikos, ver
timų ir tt. Bet verčiausiais V. Kudirkos raštais 
laikomos jo satyros.

savo

o O' o

MES NEPRAžUSIM

I.
V. Kudirka yra parašęs keletą satyrd."*“Ge- 

riausia jo satyra yra “Lietuvos tilto atsimini
mai,” pirmą kartą spausdintą 1896 m. “Varpe.” 
Paskiau ši satyra ne kartą buvo perspausdinta 
įvairiuose periodiniuose ir neperiodiniuose leidi
niuose: laikraščiuose, kalendoriuose, chrestomati
jose ir tt. ši Kudirkos satyra yra taip populiari, 
jog, a® manau, jūsų tarpe vargu bau rasis bent 
vienas, kuris jos nebūtų skaitęs. Bet vis dėlto šią 
dieną verta mums ją iš nauja prisiminti ir kiek 
panagrinėti.

“Lietuvos tilto atsiminimuose” V. Kudirka, 
pajuokia rusų valdžią. “Atsiminimai” yra suda
lyti lyg iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje Lietu
vos tiltas pasakoja, kas girdėti 1896 m. pasieny
je. Girdi, esą pasienin privaryta tiek daug albieš- 
čikų, jog jie, 'šioj pusėj neturėdami ką veikti, bė
gą į Prūsus. Maskoliai viską vagią: ir bulves, ir 
šieną ir tt. Jie pasieny pastatyt} saugoti, kad iš 
Prūsų neneštų kontrabandos, o tuo tarpu jie pa
tys vidudienyje velka iš Prūsų visokius daiktus. 
Bet jeigu prastas žmogus pamėgintų taip pada
ryti, tai jis gautų pilti ir dar pabaudos turėtų už
simokėti.

Pasienio sargybai ypatingai įsakyta gaudyti 
poperių.

Kai tik sutemsta, prasidedąs poperiaus gau
dymas. Sargybiniai imą šaudyti ir jodinėją pa
sieniu, žiūrėdami, ar ką nepamatys velkaiit lietu
viškų laikraščių 'bei knygų. O dieną su savo ofi- 
cieriu Baron Rylosujevu abieščikaj krato pasie
nio ūkininkų namus. Kai kada oficierių “vaikšti- , 
nėja po miestą, ir, rodos, nė kam ko. O tuo tar
pu tėmija. Tegul tik lietuvis išmes popergalį ar 
paperoso kotą, jau Baron Rylusujev ir lenkiasi 
prie žemės... Į trumpą laiką taip išvalė visus mie
sto užkaborius nuo įvairių — pridursiu: labai 
neištikimų — popergalių, kad tokio švarumo ne- 
įvykdino nė vienas sanitariškas komitetas koleros 
laike, ” sako tiltas.

Baron Rylusujev iškratė dar daktaro namus, 
paėmė iš ten seną .lietuvišką laikraštį ir lenkiškų 
eilių rankraštį, nes jis manė, jog ir tai priigulį 
prie gaudytinių poperių.

Pask,ui jo įsakymu buvo areštuotas įtartinas 
asmuo — beprotis, kuris valkiojosi miestelio apy 
linkėse. Jo kišenėse tebuvo rasta poperiukų nuo 
saldainių, del ko visiems buvo daug juokų, ir nuo 
tos dienos Baron Rylosujev buvo pramintas po- 
periniu oficierių (bumažnyj oficier).

Antroje atsiminimų dalyje tiltas pasakojasi 
savo praeitį ir dabartį. Jis tysojęs per Šešupę ir, 
nors buvęs jau senas, dar buvęs gana stiprus. 
Bet rusų valdininkai sumanę jį taisyti, nors jis 
taisymo buvęs visai nereikalingas: jie, mat, te
norėję nusukti gerą dalį tiltui taisyti pinigų. Na, 

j ir prasidėję taisymas... Nors veik nieko nebuvę!

žinau yra šalis,
Kurios jau niekas neįveiks; 
Jos vardas bus visur garsus, 
Nors priešas ją didžiausiai peiks, 

šalis ta man yra brangi, 
Labai aš jąją pamylėjau; 
Nors priešo letenos prispaustas 
Ilgai gyvent joj negalėjau.

Nors ir toli, toli išvytas 
Iš savo gimtinojo krašto; 
Nors vargo prispaustas vaitoju, 
Mintis išreiškiu vien per raštą.

Bet meilės mano prie tėvynės 
Savo širdy heuzgešysiū^ 
Toli svetimoj šaly būdams
Nors dainas viengenčiams rašysiu.

Ir taip svetur vargausiu, 
Tėvynės kelsiu vardą; 
Nors kartais ir badausiu 
Ir kęsiu didį vargą.

Kurie pažįsta sunkų vargą, 
Tie kovą laimi visada;
Lietuviai vargą kęst papratę, 
Tad jie nepražus niekada.

— Šilovarnis.
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POETO SIELA...

Slaptinga poeto siela
It jūrės gilybė, 

O dainos švelnūs aidužiai
Ir sielos gražybe.

Kaip gėlių skaisčiais lapeliais
Pievos išdabintos,

Taip poeto jautrios dainos
Pasauliui gamintos.

Kaip girelė audros laike
. Griaudingai dejuoja, 

Taip poeto liūdna siela
Dainelės dainuoja.

Plačios jūrės, erdvių plotus
Dainius išbučiuoja,

Nors jo siela gailiai verktų,
Bet jis vis dainuoja.

Lygiai lankas, žalias pievas
Dainomis nubarsto,

Tada dainius tik nutįla
Kaj įžengia i karstą!...

— Svajonė.

•O- ■O

KODĖL?
(Sk. p-lei V-tei) 

Kodėl tos akys pirmiau nematė?... .
O siela meilės nepažino, 
Saulėto grožio rūmų nestatė 
Ir kartu nieks jos nekankino?

Kode! šiandien tai lemta buvo 
Užgintą medį pamatyt.
O sielai vergo laimė kliuvo. 
Tolyn ją reikią vyt...

Kodėl iš laimės šito rojaus 
Medelį vieną pamytau ?
Kodėl iš meilės puikaus gojaus 
Išėjęs laisvės netekau?

— Jūreivis,

t
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Rašo A. Šileika

KONKORDATO ATBALSIS

Kaunas. Sekmadienį (8- 
III) Rotušės aikštėj “Vilniaus 
lietuviams remti komitetas” su
ruošė mitingą.

Dar beveik visa valanda laiko 
iki pradžios mitingo, o žmonių 
jau minių minios stovėjo Rotu
šės aikštėj.

Stud. Sabotaitis, iniciatorių 
vardu, atidarė mitingą, praneš
damas miniai, kuriuo tikslu čia 
susirinkta.

— Mus ištiko naujas smū
gis!. Vilnių — mūsų sostinę ir 
Vilniaus krašto gyventojus — 
papa atidavė lenkams galutinai. 
Galutinai peržegnojo savo šven
tai šėtoniška ranka!... Pavedė 
Vilniaus krašto lietuvius ir gu
dus lenkų inkvizicijai!... —

Orkestras griežia Lietuvos 
Jtymną.

Visi nutilo, visų veidai apsi
niaukė keršto ir neapykantos

PUILftM
UBDEGI-

Apsaugok Sveikatą

SANYKITg
Profllaktaa vyrama, 

geriausia apsauga 
po ažaikrStinio. 

Didele triūbelS 35o. 
(Tarba (4’b) *1.

Visose aptiek oš e ar 
San-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman St. 
New York 

Prašyk aprašymu

šydu...
Pralbilsta Seimo narys Toliu

šis.
— Broliai lietuviai! Vasario 

10 d. papa pasirašė Lenkų-Vati- 
kano konkordatą, kuriuo atida
vė lenkams Vilniaus kraštą. Vil
niaus krašto lietuvius ir gudus 
ištautinimui, sulen'kinimui. Vi
są okupacijos laiką lenkai žiau
riai elgėsi, naikindami lietuvy
bę, mėtydami prieglaudas, užda
rinė darni gimnazijas, mokyklas, 
laikraščius, areštuodami redak
torius ir tt. Bet dabar, dabar 
jau sulyg konkordatu bus mėto
mi ir lietuviai kunigai iš baž
nyčių, varomi lauk iš Vilniaus 
krašto, bus uždrausta lietuvių 
kalba. O tas viskas bus daroma 
Vatikano vardu, bus išnaudoja
mas Dievo vardas nutautinimo 
tikslams... Papa galėjo atidėti 
konkordatą, kol nėra galutinai 
išrištas Vilniaus klausimas! Jis 
galėjo Vilnių išimti iš lenkų vy
skupijos, kaip kad Lietuvoj len
kų Benediktinų vienuolynas, ku
ris priklauso tiesiog nuo papos 
ir varo čia lenkinimo darbą. Jis 
to nepadarė! 1918 metais papa 
tą patį buvo padaręs ir su če- 
koslovakų valstybe, bet tenai 
žmonės mokėjo užžprotestuoti. 
Tenai tuojau 250,000 žmonių ne

ra
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parodykime mes 
(Minia, triukšmin- 

šaukia: “šalin Zec-

T

PUIKŪS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS II

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeyerykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite

S. POCIŪNAS
127 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Kampas Berry Street

pripažino 'papos ir išstojo iš jo niaus su jo žemėmis ir gyvėn- 
bažnyčios. Mes to papos konkor' tojais atžvilgiu;
dato nepakęsime! Mes turime 
pakankamai galimybių protes
tuoti. Jeigu panašiai darytų biz
nio valstybės, bet papa?...

Papa to neturėjo daryti! ,
Jis atsiuntė pas mus Zecchi

ni, kuris neturėdamas jokių į- 
galiavimų, apsigyveno Kaune ir 
varo šnipinėjimo ir lenkinimo 
darbą per Benediktinų vienuo
lyną. >

Taigi ar mums beverta laiky
tį savo atstovą... ,,

(Minioj , triukšmas ir šauks
mas: “šalin!... šalin... Zecchi
ni!!!...) .

. Vasario 3 d. buvo įteiktas mū 
sų konkordatas. Jis sulaikė. Zec 
chini laikomas čia tik šnipinėji
mui! Taigi 
jam duris... 
gai ploja ir 
chini!!!”)

— Mūsų -kantrybei padarytas 
galas, taigi dabar parodykime, 
kad mes mokame save gerbti, 
kad mes neduosime savęs min
džioti...

Minia ploja, šaukia... Suskam
ba hymnas.

Toliau kalba p. Matulaitis, 
Lietuvių Tautininkų są-gos var
du.

— Broliai, Tėvynė pavojuj. 
Užmirškime partijas, stokim 
visj iš vieno nors vienai valan
dai ginti tautos garbę ir jos 
reikalus. Protestuokime ne tik 
prieš Vatikaną, bet ir reikalau
kime iš mūsų vyriausybės, kad 
ji mestų partinius ginčus! Ji 
galėjo daug pirmiau padaryti 
tą konkordatą, bet kaž-ko lau
kė... Protestuokime prieš jos ne 
veiklumą...

Minia didžiausiu entuziazmu 
ploja, šaukia... Orkestras grie
žia maršą...

Pagaliau priimama sekanti 
rezoliucija:

“1925 m. kovo 8 d. daug-tūk- 
$tantinė katalikų žmonių minia, 
susirinkus Kaune Rotušės aik
štėje ir išklausiusi pranešimų 

| apie Vatikano — Lenkijos kon
kordatą, randa

2) kad tąja sutartimi Vatika
nas dirbtinai ir neteisingai su
skaldo Lietuvos gyventojus ka
talikus, jų bažnyčią priklauso
mybės atžvilgiu;

3) 'kad tąja sutartimi papa pa 
veda Lenkijai varyti per katuli- 
kų bažnyčią Vilniaus krašto dau 
gumos lietuvių ir gudų katalikų 
nutautinimą ir lenkinimą, šali
nant dabartinę 'bažnyčios vyres
nybę ir pakeičiant ją Varšuvos 
dvasiškiais;

4) kad tuo būdu Vyriausias 
Katalikų Bažnyčios - Ganytojas 
— papa prisidėjo prie atėmimo 
Lietuvai jos istorinės šventovės 
sostinės Vilniaus, jos Aušros 
Vartų, — griežčiausiai protes
tuoja prieš neteisingą Vatikano 
aktą, 'kuris sudarys, išeinant iš 
brutalūs jėgos protegavimo, nu 
kreiptą ne vien prieš Lietuvos 
teisėtus ir teisingus -reikalavi
mus, bet ir prieš jos piliečius 
katalikus.

Reikalaujame Lietuvos vyriau 
sybės, kurios diplomatai nesu
gebėjo tinkamai apsaugoti Lie
tuvos valstybės ir jos tikinčių
jų gyventojų katalikų reikalus, pripažinti 44 valandų darbo sa- 
tuojau.pareikalauti Vatikaną a-Įvaitę. Mes laimėjame medžiagiš- 
titaisyti tą savo neteisingą ir ža kai ir kartu kultūriškai. Štai aš 
lingą Lietuvai žingsnį. Vatika-j matau, kad mūsų unijos nariai 
nui nesutikus,, reikalaujame pradeda užgyventi 
tuojau nutraukti su juo viso
kius ryšius. ,

Dabartinį Vatikano atstovą 
Mgs. Zecchinj tuojau išsiųsti iš 
Lietuvos, nes čia jo buvimas 
juo tolyn, juo labyn įžeidžia 
mūsų Tautą ir Valstybę ir kir
šina tikinččiųjų jausmus,

šią mūsų rezoliuciją nutapė
me patiekti Vyriausybei, Vati
kano atstovui p. Zecchini ir 
spaudai.

Mitingo įgalioji (seka para
šai)’^

Minioj didžiausias triukšmas: 
“Šalin Zecchini” “Einam pas 
Zecchini! Lauk jį iš Lietuvos... 
lenkų sėbrą... Lietuvos pardavė
ją!...” ':

Minia nerimastnuja... šaukia..
Kauno policijos vadas, p. Janu-
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.s kriaučių gyveninio 54 lokalo

Lietuviška patarlė sako: — 
Margas genys, svietas dar mar- 
gesnis. . ,

Taip pat margas kriaučių uni
jos gyvenimas. Unijos gyvenimą 
išmargino streikai, lokautai, be
darbės ir šiaip smulkūs susirė
mimai su fabrikantais.

šiuos minėtus susirėmimus 
mūsų organizacijai pergyventi 
prisiėjo gana margai; mes juos 
išmarginom ruožais laimėjimų 
ir pralaimėjimų. Nenorint prisi
mena mušeikų gaujos, policisto 
buožė 'bei teismų drausmės. Bet 
to viso nepaisant, mes išėjome 
laimėtojais su trumpesnėm dar
bo valandom, su didesne alga.

Norcm-nenorom turėjo bosai

žinos apvaikščiojimui ir tt. ir' 
tt.

Tai ve, būdai, kuriais išima iš 
mūsų unijos pinigus.

Šitaip dalykams stovint se
nesni unijos nariai pradėjo ne
pasitenkinti tokčia “Laisvės” 
politika dėlto ir suorganizavo 
Lietuvių Rūbsiuvių Apsigynimo 
Sąjungą.

Brolklyno lietuviai darbinin
kai, per šitą Sąjungą tvirtai pa
siryžo nusikratyti savo išnaudo
tojus ir to — ji atsieks!

Vincas Brundza.

SCRANTON, PA.

Įspūdžiai iš Kelionės

nu- 
Vieny- 

” Skyrių ant 132 W. Market 
čia gavau progą pasimatyti 
visa eile lietuvių veikėjų,

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

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

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. NedSliomiasų mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

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

OSVALDAS KIBURIS UŽEIGA
yra gerianila Eait New Yorke, kurioje kiekvienai ras skanini valgi n », 
užkandžiai Ir draugišką nžėjimą. Prašome nepamiršti atiilaakyti pai — 

OSVALDĄ KIBURl
BSS GLENMORE AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

(East New York) Tel. Cypreis 3980

ĮSISENĖJUSIOS vyrų- 
moterų LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai', sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

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

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

Valandos; 9 iš ryto iki 8 vakaro. Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų

1). kad taja sutartimi Vati- šonis, ramina minią iš balkono, 
kanas sankcionuoja Lenkijos Netrukus minia virsta į Duone- 
smurtą — mūsų sostinės Vii- laičio gatvę pas Zecchini, bet 

čia ją sulaiko. Pasipila kiauši- 
(niai ir kiti daiktai į Zecchini 
buto langus.

Bet pagaliau ramybės saugo
tojams pavyko nuraminti kar
štuolius, ir minia išsiskirstė.

— Lietuvis.

CONARD
I LIETUVA

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksą

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

f Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nopiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar į

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

kaip

KELIAS 

LIE
PARANKIAUSIAS

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

Brooklyn, N. Y.

Neleiskite
Pleiska
noms
Sugadinti
Jūsų > 
Gražumų

m

nagai,Atsargiai prižiūrimi 
sveika veido išžiūra ar nau- 
i'ausios mados aprčdalai ne- 

ius patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiškam). Neda- 
leiskite, kad tie Įkyrus balti 

i parazitai gadintų jūsų gra
žumu. Naudokite

Ruffles
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 

• parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

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

Į Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čiu klesa $107; 2-ra $132.50
Į Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit $44.50 apsimokant 

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

usparį Klaipėdon atvyksit.
• Kreipkitės:

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

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

Valet Auto-Strop Razor

PIRKITE
‘VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!
Vienas Šeras

10 dolariy.

darbavosi, kad jos nusisektų 
(kaip paskui rašė, ir nusisekė). 
Partinių rietenų čia nepastebė-^ 
ti. Yra kiek kivirčų tarpe dviejų 
religinių sektų: kun. Kuro pa- 
rapjos ir neprigulmingų para
pijos, valdomos vyskupo J. Gri- 
tėno. Bet šie kivirčai bendro 
lietuvių gyvenimo nepaardo.

iScrantoną apleidau su geru 
ūpu. šita sena Dr. šliupo vie
tovė dar tebelaiko lietuvybės vė 
liavą stipriai. Ir jaunuomenė čio 
nai dar gerokai lietuviška. Lin
kėtina Čionai visiems veikėjams 
susiburti apie vietos Sandarie- 

ir “Vienybės” Skyrių.
J. O. Sirvydas.

čius

AKRON, OHIO.

S. Rodavičiaus Bėdos
Kovo 17 d. iš Pittstono 

vykau į Scrantoną, į 
bės 
St. 
su
ne tik su mūsų skyriaus vedė
jais: V. Meškiūnu ir D. Klinga, 
bet taipgi su M. Kudirka, p. 
Ručinsku, J. Stapanausku ir ki
tais. čionai teko dailia} pasivie
šėti, nes Scrantoniečiai labai 
svetingi ir meilūs žmonės.

“Vienybės” Skyrius čionai 
jau plačiai išsigarsinęs ir įsigy
venęs. Pinigų siuntimas gana 
gerai eina. Daro dokumentus ir 
šiaip įvairiuose reikaluose vie
tos ir apylinkių lietuviams pa
tarnauja. Daugelis lietuvių šį
met ruošiasi važiuoti Lietuvon 
atostogoms., ir jau gerokas žiup 
snis lietuvių užsisakė važiuoti 
su “Vienybės” Ekskursija, Ge
gužės 30 d. laivu “President 
Roosevelt.”

Dalbai čionai tuom tarpu vi
sose apylinkėse gana gerai eina. 
Berods neužilgo išsibaigia an- 
glekasių kontraktas ir gal rei- 

ninkus, saugokime uniją, nepasi Į kės kai-kurios sąlygos tarpe 
duokime kokiai nelemtai dikta- .darbdavių ir darbininkų atn.au- 
t.ūrai. kuri eralėtn mus už no-'-Pn^ lr pagerinti, tačiaus dide

lio sutrumdymo nenujaučiama. 
Tą kall'ba tie, kurie turi žinių 
iš darbo vadovų.

Man tuo tarpu davė žinią, 
kad čionai lankėsi p. S. Gegužis, 
SLA. prezidentas ir anglekasių 
svarbus ficialas; jisai sustojęs 

mūsų tarpą, o nagai pradėjo im pas p. V. Kamarauską, SLA. 
ti mūsų idolarius. Sausio mėne
sio mitingas tai priežastis, del' kur p. Kamarauskas labai norė- 
kurios “Laisvė” atsuko į mus'jęs, kad aš atsilankyčiau. Man 
sunkiąją artileriją ir bombar
duoja mūsų organizaciją jau tre 
čias mėnuo.

Veik kiekviename numery tai 
redakcija, tai straipsniuose, tai 
vietinėse žiniose, plūsta'ir pra
vardžiuoja unijos narius bei vi
są loka'lą.

Dabar klausimas, kame-gi kai 
tė 54 lokalo? Vienintelis prasi
žengimas tame: mūsų lokalas 
išrinko į komitetus ne tuos žmo 
nes, kurių “Laisvė” norėjo.

Tai doriškas nusmukimas lai
kraščio, kištis į vidujinius reika 
lūs darbininkų organizacijos! 
Tai diktatoriškas užsimojimas 
ant žmonių laisvės.

Tikrenybėje, niekas daugiau 
nėra, kaip noras paimt 54 lo
kalo iždą po “Laisvės” diktatū
ra; tai pamatinė priežastis. Mat 
tiesiog iždo užgriebti negalima, 
nes valdžia, teismai gali pirštu 
pagrąsyt. Diplomatinis būdas 
geresnis (“rinkite tokį komite
tą, kukio mums reikia, nes ki-' 
taip jūsų junija išgriaunami”) 
O “Laisvės” siūlomas komitetas 
leis unijos pinigus legališku bū
du sekantiems reikalams:

“Darbininkų partijos” konven 
cijon, 54-tas lokale, užmokėk 
mūsų delegatui kelionės tikie- 
tus, už sugaištas dienas, hote- 
lio išlaidas;

54 lokale, aukaukie kokiai po
litinėj bylai, kurios tu visai ne
žinai, ar jos ir nėra;

54 lokale, skirk pinigų gegu-

švaresnes 
miesto dalis su naujausiais na
rnų įrengimais. Tokiuose namuo
se gyvenant auga žmogaus pro
tas, vystosi talentas, dailė.

Jeigu ne darbininkų unijos, 
taj nežinia, ar įbutume turėję 
šioj šaly balsavimo teisę?

Balsavimo būdus mes prakti- 
kuojam unijose, mes mo'kina- 
mės atiduoti savo balsą vienai 
ar antrai pusei rinkdami unijos 
komitetus bei komisijas. Pa- 
veizdan, pereito Sausio mėnesį, 
vienu rankos pakėlimu davėme 
ženklą senam komitetui, užleis
ti vietas naujam, kuris daugiau 
atatinka mūsų reikalams.

Su unijos pagelba mes atlie
kame daug smulkių labdarysčių. 
Mes ne vienai našlei nušluostėm 
ašaras, ne vieną savo narį su- 
šelpėm, tai auka tai paskola. To
dėl šaukimės į 54 lokallo darbi-

turai, kuri galėtų mus už no- j 
siu vadžioti ir mūsų turtą eik
voti.

Mes visi darbininkai, 54 loka
lo Amalgamated unijos nariai, 
gerai jau žinome, kad pastarai
siais keliais metais dienraštis 
“Laisvė” pradėjo kišti nosį į

vice-prezidentą, Edwardsville j e,

labaj gaila buvo, kad del dauge
lio darbų namie, jau nebegalė
jau grįžti ir apsilankyti.

Lietuviai čionai gerai pasilai
ko. Darbams gerai einant, ne
bloga} verčiasi ir visos lietuvių 
pramonės. Tautybė čionai nėra 
užmirusi, ir jeigu ką lietuviai 
rengia, vis gerai nusiseka. Tuo 
tarpu čionai rengė prakalbas p. 
Ma'kauskiuį ir visi energingai

Čionai jau nuo 1917 m. yra 
apsigyvenęs veikėjas, p. S. Rodą 
vičius, kuris užsiiminėjo viso
kiais bizniais, ypač namų parda
vinėjimu. Tačiaus pastaraisiais 
metais jis prisidarė daug bėdų. 
Pastaroji jo bėda su p. Skedrie- 
ne del kokių ten $1,500 net teis
me atsidūrė. Gruodžio 17 d., 
1924, teismas, kaip rašė anglų 
laikraščiai ir “Dirva,” radęs p. 
S. R. kaltu ir priteisęs nuo 1 
iki 7 metų belangės. Bet užsi- 
stačius užstatą, p. R. paliko liuo 
sas iki š. m. Balandžio 8 d. 
Dabar p. 
parašus, 
yra gero

R. renka nuo žmonių 
kad 'liudytų, jog jis 
elgesio žmogus.

A. G.

PHILADELPHIA, PA.

Nebesiseka kun. Petraičiui 
Bendrovės

Subanlkrūtijus Wilkes-Barriuo 
se “Tėvynės Balsui’’ ir jos re
daktoriui, kun. J. Petraičiu} (iš 
Patersono), persikėlus į Phila- 
delphiją, jisai tuoj ėmėsi orga
nizuoti bendrovę. Buvo šaukta 
keli susirinkimai ir išrinkta val
dyba. Tačiaus žmonės vėl pra
dėjo šaltai atsinešti ir net į su
sirinkimus nebesilanko.

Kun. Petraitis tikėjosi kata
likišką laikraštį lengvai iš nu
mirusių prikelti, bet nebesise
ka. Darbininkas.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr.- Ignotas Slankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

DAKTARAS ( į y d o 
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.

A.
P.
P.

M.
M.
M.
M.
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NAUJAUSI VfiJOGRAMAI 
(Mūsų Virvegramų Avantūra)

Kaunas, čionai k. d. (kiauši
nius dedančios) vištos labai gar
siai nukudakipo protestą prieš 
Romos gaidį, kam jis jas ne lai
ku nuvožęs. Bet gaidys tik savo 
raudoną skiauterę papurtęs ir 
k. d. vištos vėl pritilę.

Manoma, buvo, kad del šventos 
gavėnios. Bet ne! Paaiškėjo, 
kad kun. šleinis iškėlę bylą prieš 
patį “Darbininką,” reikalauda
mas $5,000 atlyginimo už ap- 
šmeižą. Mes vis sakėm, kad 
“Darbininkui” nereikėjo taip 
garsiai juoktis gavėnioje, kuo
met laikas giedot “kurs kentė
jai.”

Maskva. — Paėjo paskalai, 
kad “Serų’’ riežpublikos dakta
rai ekskomunikavę iš savo tar
po daktarą Trockį ir davę jam 
pačiam jo išrastų vaistų (“prie 
sienukės” pastatę). Dar negau
ta vėlesnių žinių, ar Dr. Troc
kis prie sienukės tebestovi, ar 
jau atsisėdo.

Berlinas. — Didelis triukš
mas iškilo Vokietijoje del sen
sacingo atidengimo. Pasirodo, 
kad Augštoji Silezija buvo par
duota Lenkijai per Italijos gra
fą Sforza, už gražios lenkės 
“šypsas ir favours”, čia pasitei
sina mūsų senio Mikės priežo
dis: “Moteries vienas plaukas 
daugiau nutempia negu'devyni 
jaučiai.”

Bostonas. — Vietos davatkė
lių organas “Darbininkas” la
bai staigu sustojo juokęsis iš 
šliakio pralaimėtos bylos, ir vi
si nežinojo: kas čia atsitiko.

RIZIKUOJA GYVASTĮ
Girdėtis, kad buvęsis “Sanda

ros” redaktorius p. šliakys ren
giasi važiuoti į Lietuvą. Gar
mus, sakąs — jokiu būdu neat
sitiksiąs, o su virvyte seksiąs 
paskui: “šioj bedievukų šalyj 
niekaip negaliu užnerti, o jei 
Lietuvoj,, būt jau senai...”

Tai mat, sakau, žmogus kur 
rizikuoja gyvastį.

šienpjū vėjas.

ŠLIUPTARNIO LAIŠKAS
Šunskų vaisė., Mariampolės 

apskr. — Vasario 16. — Ačiū 
už amerikonišką kalendorių, ku
rį pakabinau vietoj paveikslo 
Panelės šv... Pas mus naujie
nos tokios: žiemos nėra. Gruo
džio buvo vieną dieną 10 laips
nių šalčio, 3 d. Sausio buvo di
delė perkūnija, kėlės dienas Sau 
šio buvo po 5 laipsnius šalčio, o 
šiaip po 5 ar G laipsnius šilu
mos, gandrai pasirodė Sausio

mėnesyje; ibet dabar vėl pra
puolė. Jau parlėkė pempės, vy
turiai, žąsys; rasoda želia, spro
gsta medžiai, želia žolė, 'bitės 
lekia iš avilių, keliai džiūsta, — 
tikras pavasaris! Viskas bran
gu, rugių centneris 38—40 litų, 
kviečių 60 d., miežių 30 1., bul
vių 15 1.; be darbo žmonių — 
daugybė; kas bus, nežinia. Pe
reitas metas buvo labai blogas, 
begalo lietingas; javai supuvo, 
o pasiskolint nėra kur gauti; 
tai nelabai smagu.

Visiems pas mus bloga, tik 
kunigams, tai amžina laimė. Da
vatkų tiek priviso, kad negali 
pereit. Atsišaukiam mes visi 
susipratę lietuviai į jus, broliai 
amerikiečiai, atsiuskit mums 
dvasiškų dujų kunigams ir da
vatkoms pačestavot; o jeigu ne 
pagelbėsit, tai žus Lietuva. Pu
rickis jau teisus liko.

Parašyk, kaip mūsų abeji in
ternacionalai — komunistai su 
katalikais — stovi: ar jie tvirti 
Lietuvą žudyt??

Prisiunčiu 10c. Lietuvos 
“aukso”. Nauji pinigai. Nepri- 
sigairkit už 10 dol. Viso labo

Jūsų Jurgis. 
■ • .... •

TARPTAUTIšKAS 
NESUSIPRATIMAS 

Lietuvis:
O Lietuva! tu didvyrių tauta! 
Mes-gi tavo vaikai įr Vytauto, 
Podraug to didžiojo Gedimino, 
Apie ką kožnas lietuvis žino. 
Išauklėjai daug drąsuolių savo, 
Kurie nuo priešų tave vadavo 
Karžygiai tavo narsūs mūšiuose 
Sukėlė didžią baimę lenkuose. 

Lenkas:
Co ja się lenkam cie, ty litwinie

Zapkmiętaj že ei los meminie 
A więc musisz o tom debrze 

wiedziec
že i znow pod mestem będziesz 

siedziec.
Litwa się Polską wtedy stala 
Gdy Jadzia Jagiely kochala 
Polska kultūra w vvyszem sta- 

nie!
Abo nie prawda? proszę panie! 
Po polsku wszystkich nauezali 
Nauczym jcszcze i moskali.

Rusas:
Ach vi iiachi! glupije proroki, 
čtcž vi zabiii svoi uroki 
Jekaterinu vi izučali
Togda Varšavu jei prozievali 
Poviatovskago vied ugostila. 
Čto ostalos Poišj — podielila 
Ona “guliąla” s kniaziami 
No niegordila i soldatami 
Vašego pana tože “kochala” 
No už inače kak Polšiu vziala, 
Kazackij knutstal čašče posįeš- 

čat
Svoju kulturu pana izučat
I čutli nezachvatila vies mir 
Ibo ona brla dlia vsiech kumir.

Yankee:
Nonsense! bunch of foreigners, 

you come here,
You do not know what is noble 

and dear.
You are ignorant, as a farmers 

hen
To be cultured — to be busi

nessmen.
Believe me! I use you as my 

own tools,
Because all of you are hopeless

ly fools.
And I don't make the difference 

in my aim
Te me, you are all Polacks just 

the same.
Peabodietois.

UŽDAVINYS NR. 2
Tūlas žmogus, sumanė pataisy 

ti savo seną šulinį, šulinys bu
vo 30 pėdų gilumo ir pilnas 
vandenio, žmogus pradėjo sem
ti vandenį, kasdieną nusemda- 
mas 4 pėdas žemyn. Bet per nak 
tį 3 pėdos vandenįo pribėgda
vo atgal.

Kiek dienų užėmė ištuštinti 
šulinį?

šilovąrųis.

Išrišimas Nr. 1
Buvo 9 paukščiai ir G medžiai.
Išrišo: J. Postis, Richmond 

Hill, L. I.

Atsargūs Prisiruošimas
Šeimyninkė: — Tai tu Onute 

’būtinai užsimanei tekėti ir mus 
Jau apleisi. Ar tu pagalvojai, 
kad vedybos yra rimtas daly
kas ?

Samdinė: — O, poniute! Aš 
jau buvau pas dvi burtininkes, 
daviau į delną žiūrėti trims či
gonėms, buvau pas kortų metė
ją, žiūrėjau sapnininkam me
čiau kvietį ant orakulo — ir 
visi saiko: tekėk ir gana. Aš ne
noriu taip akių plotu daryt. Ge
rai prisirengiau!

Cit, pasiklausyki!!
Profesorius (pamokų laiku): 

Kiemsargy, kas ten per triukš
mas, ką aš girdžiu ten apie 
duris?

Kiemsargis: Tai vienas stu
dentas baigia užmirkti, ponas 
prakVesoriau?

Diplomatinė Sąlyga
Vaikas (kurį motina ruošiasi 

plakt): — O, mamute! Vely 
palauk žiemos laiko.. Vasarą — 
man tai]) darosi karsta!

Niekas ncali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šį garsų naminį 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake. 
Uo.^

FTaD?RICHTER & CO. 
'Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

FoF .
CONSTIPATION

■ ’ •-.•a• •• 'i Į

į Use BEECHAM’S PILLS
for the relief of Con
stipation, Biliousness,

Sick Headache and for
moving the Bowels.

Helps clear the skin

•tl

*
x:i

Contains no Calomel
Buy from your druggist 

25c and 50c the box

BEECHAM’S 
PILLS

Užrašykit 
“Vienybę“ 

Savo Giminėms h.
Lietuvoje.

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mos lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “ Vieny bčj” remiam 
larkraštj-literatūrą ir Lietuvių 
Tau1^! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautus priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada romsit leituviš- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
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 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, štorūose, pas barherius, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytą /

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardą i» paveikslą ant 
bakso. Per pačtą iŠslunčiam Ci
garus visur po Ameriką | ki

tus miestus lietuviškiems būnie- 
riams.

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

NAUJOKŲ CIGAR DlRBTUVfi 
267 DIVISION AVE.

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

Naujokų Cigarui labai geri, 
verta paremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.

S EKSKURSIJOS LIE
SU PALYDOVAIS

PER BREMENĄ
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

PR ES. ROOSEVELT AMERICA

Pres. Roosevelt

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo

Kurie nėra piliečiai Amerikos, turi dabar jau per “Vienybę’ 
paduoti Amerikos Valdžiai p rašymą sugrįžimui ir pasportams

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

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

U. S. LINES EKSKURSIJA
B1RZELIO-JUNE 20 D 

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

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

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

„VIENYBES“ AGENTŪRA
193 GRAND STREET BROOKLYb

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* * f
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TAVO DAINELĖM. G. D. DARBUOTĖ

(Seniausia

387

1W25

1 šaukštas sviesto

NO. IG

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresas

NO. IO4GNO. 1044

kitokių

G N O U
and Oo.

Plymouth, Tenn.

Tel. 595 Grccnpoint

Tai. t.%20 GreenpolDt Tfilophono 7807 Matu

4428 Greenpoiut.

NO.
I3GI

yra 
trail
sau 

tiriu

Baltu. 
I fra- 
plofttę 
GOLD 
lalčlų

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y.duoną i» 

kepame 
ir kitiems 

kreipkitės
Garsas

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

. Bet tie, 
pagarsėjusias 
(Miltelius nuo 
75 centas už

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Savo grafų skatiką, 
Nelaikyk jį U dyką: 
Duok jam pelnę-gerovę 
Dėk t mūsų Bendrovę.

Bėras 110.00.

Fu.-č keno Magnolia ar 
ar Star Pieno

2 kiaušiniai

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

LONG ISLAND CITV 
t-l Jackwn Avenue 
netoli 1th Sturt 
BROOKLYN, N. Y. 
2 Sumner Avenue 
netcli Broadway 

070 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avenue

PirJ puodelio Magnolia 
ar Star Pieno

Trečdalis puodelio van
dens

1 puodelis cukraus
Pusė puodelio sviesto

kuria 
tankių Ilgų.

miltu. | 
vestu- l

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS 
>70 Berry St., B’klyn, N. Y.

pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413.550.15
Nuo suJorgaaizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

URBAN’S
Šalčio), jokių 
baksę apeigtnkluok

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir -auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
“Gerbiamieji:—

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačju už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntčt. jPer 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

MASIULEVICH 
A. SURUPSKIS 

(Savininkai)

Skaistį mergelė, 
Kaip rožės žiedelis 
šypsena linksma, 
Malonus veidelis. 
Tu kaip lelija 
Tarp 
Tavo 
Glūdi 
Tavo 
Garsai stebuklingi; 
Kas supras aidą, 
Jausis tie laimingi...

Svajonė

HLA. kuopos randasi visuoso <1 i dosniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
rini gnunn laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 81,A. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 Ir 1000

Pašalpos Skyriai —
$6.00, O.oo ir 12.00 l savaitę.

Kaip kurie lietuviai Ameriko
je jau žino, kad Brooklyn© lie
tuvaitės turi susitvėrė Lietuvių 
Moterų Globos Draugiją ir dar
buojasi be atlaidos labdarybės 
srity. Jau nemaža pagelbos su
teikė™ Vargdieniams Lietuvoje, 
— žfiioma, su pagelba tamstų, 
mieli Amerikos lietuviai. Dėlto 
ir turim tamstos, paakinti, kad 
kurie m.us rėmėt, nepaijautumėt 
ir toliaus. Nes dar yra reikalas.

Tik dabar gavau laišką iš Lie
tuvos nuo Draugijėlės Ulytėlės 
kaime; kad jie jau turi vietų ir 
kituose miesteliuose, kaip va: 
Panemunėly, Jūžintuos ir kitur. 
Tik jie kreipias prie Amerikos 
lietuvių, ar mes juos sušelpsimi 
o pašalpa esanti reikalinga. U- 
lytėlės draugijėlės pirmininkas, 
P. K., sako, kad “tamstos, bro
liai amerikięčiai žinotumėt, kai

Kas yiažmogaus amžinas priešai? — 
Jis netik sunkiausias ligai jvaro, bet Ir 
bą paguldo. Bot tlo, kurto vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už 
nuo s»vo nuožmaus priešo!

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlfikų, HomoopatUkų Ir 
vaistų tegalima gauti gerų pas —-

ruginių 
k o ik sus, 

pokilinms 
su užsakymais I . ’ j

Siunčia- i

1 šaukštelis vanilla
Prie pieno pridėk tiek vandožr., kad pasidarytu 
paintė ir virk iki užvirs. Pariapink krakmolą tru
pučiu šalto pieno ir įmušk kiaušinius ir gerai plak. 
Maišyk šitą Į karštą pieną ir lai verda penkias mi 
mitas. Atimk nuo ugnies, pridėk sviestą ii vanillą. 
Lai atvėsta ir tepk tada šitą kamšinį į tarpą aug
liau minėtų plotkų kcikso. (Goriausia kamšinį 
pilnis padaryti, kad Jis jau būtų atvėsęs).. »

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, 
Telephone Groonpolnt 1411

bonn 
nd this affiant has no 

to believe that any other per- 
association, or corporation has 

interest direct or indirect in the 
stock, bonds, or other securities 
as so stated by him.

J. M. Danielius.
Sworn to and subscribed before me 

this 1st dny of April, 1025.
J. O. Sirvydas, Notary Public 

(My Commission expires March 30th 
H»2Ci ’ (Seal)

KAIP ŽMOGAUS GYVYBĖ 
PRASIDEDA

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT, CIRCULATION, 

ETC. REQUIRED BY THE ACT OF 
CONGRESS OF AUGUST 24. 1012, 
of Vienybė published tri-weekly at 
Brooklyn, N. Y. for April 1st,

State of New York ) 
County of Kings )

Dusulis Išgydomas 
Pirm Mokesties

Taigi, dabar, jau ateina pa
vasaris, įr lietuvaitės savo šė
lais peržiūrite. Radę jau lieka
mą rūbelį, nemeskit jo lauk, bet 
siuskit i Lietuvą vargdieniams; 
jie gavę nuo mūsų pašalpą, vi
sados kalbės ir minės, kad a- 
merikiečiai turi malonią širdį.

sunku pas mus darbuotis, jeigu 
neesi kokios partijos žmogus! 
Bet kai Amerikos lietuviai re
mia ir pritaria siųsdami savo 
laikraščius, liekamus rūbelus, 
tai randasi daugiaus prijaučian
čių ir mums. Pirma toks buvo 
persekiojimas davatkų, net nore 
jo mano namus sudeginti, ir tt. 
Bat dabar, kai Brooklyn© L. M. 
G. D. atsiuntė ir žada daugiaus 
atsiūsti rūbelių, tai ir tie, ku
rie spjaudė ugnimi, jau ir tie 
prašo kad juos irgi pridengtu
me. ”

Minėtos draugijėlės pirminin
ko širdis labai užgauta nuo to
kių žemos sielos žmonių, kurie 
net grasino jo namus sudegin
ti vien tik, kam jis skaito “Vie
nybę,” “Dirvą,“ “Sandarą” ir 
“Tėvynę.” Jis sako: jog aš ne
kaltas, kad amerikiečiai man 
siunčia. Aš perskaitęs duodu ir 
kitiems.”

Jis klausia mūsų, Amerikos 
lietuvių, ar verta duoti tokiems 
parama? Mūsų gi, L. M. G. D.‘ 
nuomonė yra, kad mes negalim 
būti tokiais, kaip būna davat
kos ir jų mokiniai. Mes turim 
visiems teikti malonią labdary-

Rašo Blinda
Kad apsivedimui reikalinga !a 

bai sveikų žmonių, bus matoma 
iš žemiaus einančių įrodymų.

Vos tik motinos perulėn įei
na sėkla, tuo į aus ir prasideda 
plėtotis gemalas, pavidale ląs
telės (celes), ši ląstelė ne pati 
auga, bet didinasi pritraukdama 
kitas ląsteles,, susidarančias iš 
milionų dalelių iš medžiagos po i vumo 
įvairias motinos kūno dalis, šios 
naujos ląstelės nesisklaisto į vi
sas puses, bet pasilieka susišlie- 
ję vienon kekėn, kuri'auga vis 
didesnė ir gyvesnė. Tūlos jų su- 
veidina naujai gyvybei širdį, 
plaučius, inkstus, jeknas ir tt.

žiedų daugybės 
akelės
daug slaptybės

dainelės

Mano firm e gerai atitik.* lekančles darbai: Išbateamaoja Ir teidcj* mlruslee ant visokią 
kepinių. Pagrebi! paraoUa na* paprasėlansių Iki praklluiantų. Pa. lamdo karietai lai- 
totovėme. krlkttynctns ir kitiems pativažlnėjlmctni.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nno 8 
nuo 1 
nuo 0

BORDEN S ŠOKOLADO SMETONOS 
KEIKS AS

URBO LAX TABS (20 centai ui akry- 
nutę) yra kai kanuolė prfaf kitą amžinę imo- 
P113 priešę — vidurių užkietėjimą 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir

Kepa 
Taipgi 
veins 
suoniet 
prie “Garsas” Keptuvė 
re duoną ir j kitus miestus.

Jūc gaunate brangia* dovana.", už lelbcUus ir sykiu visas 
gerai ravybei šitų rišlų pieno. Matote ant paveikslo įvairių 
lūšių si-Jtabai aplietų daiktų, naudingų namuose, kuriuos 
galite šauti už kibelių-: nuo bloMnlų. Seimininkės laikas 
nuo laiko daaipPdo i.; šito roto. Tuos daiktus galite gauti 
mūsų premijų krautuvėse. Jei nėra tokios krautuvės jūsų 
mieste, tai pafiūskito juos į The Borden Premium Company, 
11 Hudson St., New York City. New York kartu su nu
meriu tor. dovanos, kuri yra ant pavclk.iky ir kurios norite. 
G,rusite via?! dykai.

PREMIJŲ
NEW YORK CITY,N. Y.
1127 Third Avenue 
notch 80th Street 
BRONX N. Y.
578 Ctaurtlandt Avenue 
netoli 150Ur Street

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

RIOS TURTAS ARTI .$1.000,000.00

ATYDA! ŠEIMININKĖMS
Niekad nebūsite iškepę tokį skanų keiksą šeimy
nai kaip tą, kurį galite padaryti, vartodamos 
Magnolia ar Star Pieną ir sekdamos sekanti pa
tarimą. Jei niekad nesate vartoję Magnolia ar 
Star Pieno virč.ivsivj, pradėkite su šiuo receptu. 
Vartokit tą pieną kur tik reikta pieno ir cuk
raus, krūvoje, ar tai bus kava, ar koko, ar kitkas.

1 puodelis vanilla
1 ir trys ketvirtdaliai puo

delio miltų
3 kiaušiniai
2 šaukšteliai baking pau-

derio

465 LORIMER ST., (antros durys nuo Grand St.)
Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.

TROJANKA
Registruotas vardas J S. V. Pat. 

onu
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švic j 
žiausių Žolelių ir gydančių šakny.' 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat.' 
rų, Avcicarijos Kalnų, Italijos, l'i , 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų! 
Indijos, Tufrnto ir Tigro Kloniuo j 
so, ir taip iš kitų krnjnvų šalių ; 

i Varlukit šitas žolėtai dvi nešina > 
gumų skilvio, taip kaip del nema 
limo, prasto žiebtiejitno arba skau 
amo jK) krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
30 motų. Reikalaukit Groblnusko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro i 
jankę.

žiūrėkit del 
niinn.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
f’iclus šaknys (stambius) kaina 33c 
už pnkelj. Supjaustytos šaknys 35c 
už {takelį. Rašykit kokių reikalai!

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų
iki 8 vakare

Nedčliomii pagal tuaitarimę

Laikui bėgant ši kekė apsitrau 
kia odele. Ta kekė, kuri 
iau gemalas naujos esybės, 
kia į save kraują ir visą 
reikalingą medžiagą iš įv 
motinos kūno organų.

Dalbai’ aišku, kad jeigu moti
nos organai yra si’jmi, jie ne
gali suteikti gemalui ganėtinai 
sveikos medžiagos. Kūdikis 
gims silpnas ir nesveikas. Dėl
to motinai reikalinga sveiko maį 
sto, priduoti energijos ir gy

nės ji to reikalauja jau 
del dviejų esybių.

šis dalykas labai reikalingas 
prižiūrėti suėjusiems j porą vy
rui ir moteriai. Jų džiaugsmas 
ir senatvė bus gerai užtikrinta, 
jeigu sveikus pagimdys ir išau
klėt kūdikius.

S. K. GRISIUS
AgcntiiH ” VIENYBRS” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti '‘Vienybę’’ ai 
užmokėti prenumeratą Imi pirk 
ti šėrę, kreipkitės šiuo '’antrašu: 

927 W. 3-lth PLACE
Chicago, Ill.

Phono — Boulevard 0527

Mr. D. J. Lane, komikas, gyvenantis 
11)01 Lune Bldg., St. Marys, Kans, iš
rodo paprastą naminį vaistą dusuliui. 
Mr. Lane tiek pasitiki išgydymui, kad 
pasiūs $1.25 bonką dykai kas tik pa
prašys. Užmokėsite tada, kada pagy
nite. Jei ne — tai praneškite ir mo
kėti nereiks. Jei Dusulis jus kankina, 
rašykite jnm šiandien. Pinigų nesiųs
kite — tik jūsų vardą ir adresą.

VIENAS IR TAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tai būtų, nelaukdamas ilgai pranešk kę nori par
duoti, o mes parduosimo į trumpę laikę m geriausiu patarnavimu. 
G Norėdami pirkti namę ar biinj vi-

sj? "'sados kreipkitės pas mus, nes mes 
.A __ '~2* turime įvairių namų ir biznių par- t

davimui Su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 

" B rook lyno.
^as Din8 kreiPiagi’ rtsada gali 

pasirinkti tinkamę nuosavybę ir 
» pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas S1.000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvaitį, 
taipput štorų langų stiklui ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

231 Bedford Ave. oriBAi: 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

kepa

Keptuvė
įstaiga)

209 Bedford Ave., 
Brooklyn. N. Y. Tel. G p’t. 2870}

Virbui <nniAt*i« r»>ihi»lai« kreipkitės pn* mane, o bfllit užganėdinti

Tikra Lietuviška Duona
kurtę

„Garsas'

Del rniimnliškų skausmų, nerviš 
ko gaivus skausmo, rniimuo skaus
mų ir pailsimo, del .skausmų j š<> 
aus, krūtinėj ir į pegitis, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažoidi 
mų, del nngšėiati minėtų reikalų vi 
sados vartoki! Groblausko Zmijoč 
nikę. Kainos 35c.. 65c. ir Si.25 už 
bonkę. Rašykit dnl knygutės No. V 
r-----x-ra Albert G. Groblewski

i Before me, a Notary Public in timl 
j for the Stato and county aforesaid, 

personally apj>eared j. M. Danielius. 
' who having been duly sworn accord- 
į tug to taw, depoae-. and says that he 
: i« tho Business Manager of the 

Vienybė and that the following is, 
to tho best ot his knowledge and be- 
lief, n true statement of tho owner
ship, management (ant if, a daily pa
per, the circulation), e|c., of tho afore 
said publication for the date shown in 
the almvo caption, required by the 
Art of August 24, 1912, tjnibodied in 
section 443 Postal Laws nnd Regula
tions, printed on tho reverse of this 
form, to wit:

I That the nnmes nud addresses of 
•■h«- publisher, editor, managing editor, 
•<nd business manager aro:

Publisher Lithuanian Vienybe Publ. 
Co., Inc.

193 Grand St , Brooklyn, N. Y.
Editor J. O. Sirvydas,
193 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
Mnuaging Editor — None.
Bo in< Manager, J. M. Danielius.
193 Grand St., Brooklyn. N. Y.
1*. That tho owners are: (Give 

names and addresses of individual 
m-rs, or if a corporation, give its 

nnrie.nnd the nnmes nnd addresses of 
stockholders owning or holding 1 per 
rent or more of the total amount of 
stock >. Lithuanian Vienybė Publish- 
lag Company. Inc.

Mrs. Magdeleno Miltakis,
7g Ho. 3rd 8t.. Brooklyn. N. Y.
3. That the known bondholders, 

morlgagcee. and other security holders 
•w-ning or holding I per font or more 
„f total amount of bonds, mortgages, 
>r other "ccuritics nre: (if there tiro 
none, so state.) — None.

I. Th nt the two paragraphs next 
■bo\c. giving the names of owners. 
<tm kholdcrs, and security holders, if 
>ny. contain not only tho list of 
t< i-kholdcra nnd security holders ns 
hey appear upon the books of the 
•mpany but also, in cases where the 

stockholder or nocurity holder appears 
upon the books of tho company ns 
trustee, or in nny other fiduciary rela
tion, the name of the person or cor
poration for whom such trustee is act
ing. is given: nlso thnt tho said two 
paragraphs contain statements embrac
ing affiant's full knowledge nnd be
lief ns to the circumstances nnd condi
tion* under which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of tho company ns 
trustees, hold stock nnd securities in n 
capacity other than that of 
fide owner 
reason 
son, 
any 
said 
than

Suplak sviestą ir cukrų iki bus gluotnas, paskui 
pridėk gerai išplaktus trynius. Atmiešk pieną van
deniu ir dėk po truputi panmlnotula su persijotais 
miltais su baking paudertu. Ant galo išmaišyk su 
gerai suplaktais baltymais ir vanila. Kepk trijų 
geldų blčkose.

KAMšINYS
2 šaukštai kornų k rakino

!*■/»/?

5



•'WWW*** *

Brooklyno ir Apylinkes Žinios
s

•« Vienybei’* Adresu i 183-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonu; 1417 Greenpolnl tv

Iš A. L. T. Sandaros
1 Kuopos Susirinkimo

“Vie-

to, iš kun. Kodžio bažnyčios, 
Šv. Trejybės kapinėse.

Laidoja graborius, pil.
zas Garšva.

Juo-

V N B fi BALANDŽIO (April) 4 d., 1925

skait- “Kačių Diena”

Praeitą ketvirtadienį, 
nybės” Svetainėje Įvyko 
T. S. 1-mos kuopos gana 
lingas ekstra susirinkimas.
Tarpe nutarimų buvo žymesni 
šie: 1) Sudaryta tam tikros 
komisijos visa eilė naujų suma
nymų Sandaros Seimui, būsi
mam Gegužės 28, 29 ir 30 dd. 
Clevelande, Ohio; 2) Išrinkta 
Seiman delegatu Pr. Bajoras; 
3) Nutarta prisidėti prie kele
to organizacijų (TMD., Globos 
ir kitų) rengiamojo pikniko, 
Rugp. 2 d. Cypress Hills Parke; 
Ibendron to pikniko rengimo ko- 
inisijon išrinkta: V. šabūnas, 
J. Baltušnikas ir K. Puidokas.

Polam apkalbėta daugelis ki
tų svarbių reikalų kaip vietinės 
taip ir Lietuvos politikos. Pri
sirašė dar pora naujų narių. 
Sandaros kuopa auga, kaip ant 
mielių, ir visį veiklesnieji Bro
oklyno lietuviai spiečiasi Į San
darą, kaipo į rimtą Amerikos 
(pirmeivių lietuvių organizaciją.

Korespondentas.

liūs augščiau minėton mokyk
lon, meldžiami susirinkti Į 
“Vienybės” Svetaine, Balandžio 
4 d., 7:30 vai. vakare. Yra 
svarbių reikalų, kurie paliečia 
mokyklą ir mokinių tėvus. Mel
džiame ateiti Į laiką.

Mokyklos Valdyba.
— Lietuvių Nepr. Kliubo 

kvartalinis susirinkimas įvyks

Kovo 28 d. buvo “Kačių die
na” po Bowling Green apylinkę 
ties Batery Park, čia tiek daug 
buvo privisę valkatų kačių, kad Balandžio 5 d. nedėldieny, nuo
Gyvulių Apsaugos Dr-ja turėjo 2 vai. popietų, nuosavame na- 
paskėllbti sekamą konkursą: už me — 269 Front St., C. Brook- 
kiekvieną sugautą katę — 
bilietu į “(kačių vakarėlį, kuris
bus šią savaitę”. Konkursas bu
vo labai sėkmingas. Susirinko 
tūkstančiai vaikų ir kiekvienas 
turėjo ne tik po vieną, bet kė
lės sugautas kates, kurių pava
kary prikrovė 75 dideles skry
nias.

Ką darys su ta armija paim
tų nelaisvėn “priešų”, dar neži
noma. Turbūt chloroformuos 
perduos muilo dirbtuvėms.

u lyn. Visį nariai turit susirinkti, 
jies yra labai svarbus Reikalas.

— Rūbsiuvių Apsigynimo Są
jungos didelės prakalbos įvyks
ta Balandžio 15 d., trečiadieny 
po Velykų, nuo 7:30 vai. vakare,'
Amalgameitų Salėje, 11 Arion. leidimo vestis, nors ir tėvai pa- 
Pl. Kalbės trys 
“Garso” 
Sirvydas 
tis.

P. S.
kviečia visokių amatų darbinin
kus, nepaisant kaip organizuo
tus, taip neorganizuotus, susi
rinkti, nes bus plačiai išdėstyta 
unijų 
nėms.

ir

Mire Lietuviai

Jokūbas Sadonis, 47 metų, 
gyvenęs 174 York St., mirė Ba
landžio 1 d., bus laidotas Ba
landžio 4 d. nuo 10 vai. iš ry-

Po Miestą Pasidairius

— “Dzimdzi-Drimdzi” Brook- 
lyne bus Gegužės 13 d. Taip 
skelbia naujas ir paskutinis jų 
maršrutas. Chicagoje paskutinį 
atsisveikinimo vaidinimą turės 
Balandžio 29 d.

— SLA. 83 kp. Jaunuolių 
Mokyklos mokinių tėvams. Tė
vai, kurie leidžia savo jaunuo-

SKRYBĖLĖ KURI
VISADOS 

MADOJE
-----O-----

$

• Dėlto, Kad Visados
Kaip Nauja

Pavasario skrybėlę nereikia ant greitųjų pirktį 
ji svarbi.

Manhattan Skrybėlės turi “Gerą ir Rytojuj’’ mados iš
vaizdą, kas kiekvienai suteikia savotiškumą. O prie to jos 
padarytos iš tokios geros medžiagos ir tokio gero.darbo, .kad 
mes galime garantuoti raštu jų ilgą ir tinkamą nešiojimą.

Manhattan Skrybėlės, kurias jūs pirksite, suteikia jums 
“Rytojaus Madų'’ išvaizdą kiekvieną “Rytdieną'’, kurioje 
jas dėvite.

Jos visad Madoje — Nes visad Tvarkoje
Pažvclgkit į Manhattan Skrybėlės čion šioje dienoje

MANHATTAN HATS KRAUTUVES
— Jauniems Vyrams —

230 Grand Street 479 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Mūsų kainos: — $3, $4, $5, $6

M

metams $2,964. Kaina $20,000; 
cash $6,000. Labai didėlis bar- 
įgenas.

Dviejų šeimynų, mūro namas, 
vieta garadžiui, 11 kambarių, su 
visais įtaisymais. Kaina $13,500, 
cash $4,000.

apie 60,-

buvo ži- 
nes pirm

tax). Viso jis suėmęs kyšiais 
apie $15,000.00, ir visi veiklus 
repub'likonų partijos darbuoto
jai.

— Schnitzerio banko buvusis 
prezidentas, Jules Charmatz, 
pakliuvo kalėjiman už suimtus 
nuo žmonių persiuntimui pini
gus ir paskui siuntinėtus savo 
.broliui čekoslovakijon. Jis iš
eikvojęs iš to banko 
000 delarių.

Schnitzerio bankas 
nomas ir lietuviams,
karo daug per jį siųsdavo pini- 
'gų.

— Pasportams naujas ofisas 
tampa Įkurtas nuo šio pirmadie 
nio ant kampo Pine ir Nassau 
Sts., New Yorke, valdžios Sub
Treasury trobesy, šitoje vietoje 
bus išduodami pasai tik natura- 
lizuotiems piliečiams, kurie no
rį šią vasarą kur nors svetur 
išvažiuoti.

— Jaunamečiai vaikinai, jau
nesni 14 metų, ir merginos jau
nesnės 12 metų, negalės gauti

redaktoriai:
Šimutis, “Vienybės” 

ir “Naujienų” Grigai-

L. R. Aps. Sąjunga

naudingumas darbo žmo- 
Įžanga veltui.

Vincas Brundza.
Globiečių susirinkimas į-
Balandžio 9 d. vakare, 

Svetainėje.
vyks 
“Vienybės

— “Margučių Vakarienė” bus 
Balandžio ■ 26 d. sekmadieny, 
Knapp Mansion svetainėje.

— Užmušta gatvėse automo
biliais New Yorko mieste per 
Kovo mėnesi viso 75 žmonės.

— . Grafas Karolyj, Ungari- 
jos didžiūnas radikalas, del ku
rio valdžia padarė nemažo trink 
šmo ir uždraudė jam viešai sa
kyti prakalbas, išvažiuoja Ka- 
nadon su savo žmona. Tenai jis 
ketina pasakyti, ką jis manąs 
apie Ameriką.

— Anthony Pantano, garsus 
talkininkas banditų Diamondo 
ir Farina, išėjo sveikas iš Augš. 
Teismo, nes džiurė nesusitaikė 
tarp savęs. Jisai Lapkr. 14, 
1923, atvežė automobiliu rninė- 
įtus banditus, kad apiplėštų 
West End Bando pinigų neši
kus, kuriuos banditaį apiplėšė 
ir du užmušė.

— Garsus rabinas Wise, aky- 
vaizdoje 3,000 susirinkusių Į 
Manhattan Opera House žydų, 
pasiskelbė sugrįžtąs prie žydų 
sionistų (tautininkų), kuriuos 
Ibuvo pametęs ir suradikalėjęs. 
Dideles ovacijas jam žydai iš
kėlė, čion apvaikščiodami džiaug 
smą atidarant žydų universiteto 
ant kalno Scopus, Palestinoje.

— Septyni Muito Viršininkai, 
iš New Yorko Internal Revenue 
raštinės, tapo areštuoti už dide
lius kyšius nuo žmonių, kuriems 
padėdavo nuo valdžios nuslėpti 
pajamų mokesnius (income

DEL PAVASARIO!
Turime visokios rūšies, puikios odos, stipriai pasiūtus ir speciališkai pritaikintus 

europiečių kojoms čeverykus
Vyrams naturališkai pritaikinti čeverykai ir oxf. gerai dėvisi, puikiai atrodo ir ne

jaučia, kad čeverykus turi ant kojų.
Moterims turime vėliausios mados sfliperių (pumps) ; Mergaitėms turime Įvairiau

siai išmargintų sliperių ir oxf.; Vaikams puikiai ir stipriai pasiūtu čevėrykučių.
Lietuviui mes kiekvienam užtikriname, kad mūsų krautuvėse pigiaus parduodame 

čeverykus, negu bile miesto ir apielinkės krautuvėse.
Reikalui esant, pirmiausiai prašome atsilankyti persitikrinimo delei Į mūsų Lietuvių 

čeverykų žemiaus pažymėtas krautuves:

Lietuvių Čeverykų Krautuvės

197 Grand St. (Vienybės Name) Brooklyn, N. Y.
20 Clermont Ave. Maspeth, L. L, N. Y.

Newark, N. J.
Maspeth, L. L, N. Y.44 Grand St

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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.
Tel. Great Neck 995. (51

Su

velytų, kas pirmiau su tėvų pa
velijimu buvo galima. Dabar iš
leista tam tikras Įstatymas, ku
ris tą patvarko.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo

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

PIRKITE 
VIENYBĖS 

ŠĖRŲ!

Real Estate
Parsiduoda kampinis mūro 

mas, 9 šeimynų, 2 štorai ir sa- 
liūnas; lotas 50x100. Renda $3,- 
840; kaina $26,000; cash $10,- 
000.

Ridgewood sekcijoj, 3 šeimy
nų, mūro namas, labai puikioj 
vietoj, arti karų ir treinų, 17 
kambarių, su visais Įtaisymais; 
kaina $14,000; 'cash $4,000.

šešių šeimynų, mūro namas, 
po 5 kambarius šeimynai, su 
elektros šviesit, puikioj vietoj, 
visi šviesus kambariai; lotas 
37 pėdos pločio frontas; renda

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

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

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Name) 

Brooklyn, N. Y.
Alex Velička ir J. Sutkus 

Savininkai

na

a

Aš Lusė Jugmanieno paieška u savo 
vyro Jugmo, kuris išvažiavo į Scran
ton, Pa. ir dabar nieko nuo jo negir
džiu. Girdėjau, kad jis yra sužeistas. 
Jis pats ar kas kitus malonėkite man 
pranešti šiuo antrašu: Lusė Jugmanio- 
nė, 23 Congress Avo., Waterbury, 
Coan. (42)

REIKALINGA MOTERIS prie'na
mų darbo kasdien tam tikru laiku. At- 
sišaukit pas: Dr. J. Lieberman, 408 
So. 2nd St., Brooklyn, N. Y. (42)

Parsiduoda nebrangiai gera ūkė 84 
akrų žemės su triobomis ir visais ūkio 
padargais, gyvuliais ir paukščiais. Kai
na $4,700. {nešimas sulyg susitari
mo. Did platesnių žinių kreipkitės pas 
savininką sekančiu adresu: A. Slaks- 
naitis, R. F. D. No. 1, Wallkill, N. Y.

(42

IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS
Tšsirandavoja puikus kambarys del 

vieno vyro, privati įneiga j kambarį, 
elektros šviesa, maudynė, švįesus kam
barys. (vienais tropais). Mr. Vaši" 
liauskas, 506 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. (42)

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

Parsiduoda Namai Brooklyne
$1,800 įmokant pasipirkit trijų šei

mynų mūrinį namą ant Morton St., 
Williamsburge. Kaina $7,800. Savi
ninkas Rose, 7 West 45th St., New 
York City. Tel. Bryant 2728. (43

PARSIDUODA namas su 5 kamba
riais ir vienu akru žemės. Yra didelė 
banė, garadžius, vištų ir vištininkai, ir 
vaisingų medžiu. Parsiduoda labai pri
einama kaina. Mrs. Purchcn, South 
Plainfield. N. J. . (42)

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
KRAUTUVĖ

Parsiduoda saldainių, cigarų, cigaro- 
tų ir visų mažmožių. Biznis eina ge
ras. Priežastis pardavimo savininkas 
eina j kitą biznį. Lease’as 4 metams; 
prie krautuvės 4 kambariai. Renda pi
gi. 550 — 2nd Av., cor. 11th St., Col
lege Point, L. I., N. Y. (42)

Tel. Grecnpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS
Parduodu visokios rūšies škaplierius: 

trnicinius ir škaplierinis prieinama 
kaina. Kreipkitės: A. S. 2009 Palmetto 
St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda gerai įrengta barbernė, 
puiki proga; labai pigiai, dėlto kad 

I savininkas jau paseno ir negali biznio 
prižiūrėti. 2 Remsen PI., Maspeth, L. I. 
N. Y. (43

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

i Tol.

Gėlės del Nanių, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

LIETUVIŠKA AKUŠEBKA

^prio

Telephone Triangle 1450

*** Marijona Tamkienė 
p^prie palngy ant paroika 
j^dieną ar naktį, taipgi ir p-,
^dieniais. Darbą atlieka atsakau 
^Čiai už prieinamą kainą *'*“

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

J

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligij 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimą.

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatišku Būdu. Vaistai negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler’is, 
M. D., sako, kad tas yra geriausis gy
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O Dr. 
Reid, M.D„ sako: “Viena diena yra 
daugiau kūdikių išžudoma vaistais ne
gu kad senajam Betliejį aukoms krito 
nuo Hcrodo žudynės.”

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ir ateik į

NATUROPATHIC INSTITUTE 
(Dr. Al. Duras, N. D. D; r.) 

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

Brooklyn, N. Y.
Patarimai Veltui

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

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 9468

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

Namai Oe Plano NuoDoflus
Muziką,myli kiekvienas žmo

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

į Gėriau dieną, gėriau naktį__________________ $1.00
Tai mergelių dainavimas ________ ,__________ _ , $1.00

Reikalaukite kataliogo su dideliu pasirinkimu rolų.

Tėvynės garbei maršas 
Vai varge, vargeli___

A. ANTPUSAITI
981 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

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

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

3£

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

Kreipkitės
.<Sū 

JONAM
173 Bridge St.,
I..i ii ■!** ■■ 'i

adroou:šiuo

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinn namus iš lauko ir vi-, 
daua. Dnrbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus ato- 
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTUBAUSKO 

63 Montloth 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; taippat pasirendavoti svetainę susirinki’ 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

tus, mes priimame prie

K *** fcflbtfr-M .

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 įr 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau 
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo- 

: mokesties. Taipgi pastatome na
mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskalas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 

Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hi'U 8066

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’U8) 

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistų reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.
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