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PINIGINIS KRIZIS FRAKCIJOJE
IŠŠAUKTAS HERRIOTO PRIEŠU - Naujausi Telegramai

LAUKIAMA NAUJU RINKIMU
Rusijoje Įvyko Dideli Protesto Mitingai Prieš 

Lenkus. Minsko Lenkų Konsului Atimta 
Teisės.

FLORIDOJE SIAUTĖ VIESULĄ, KUR ŽU
VO TRYS, SUŽEISTA 23, BENAMIŲ 
LIKO APIE 400.

PARIS, Bal. 5. i— Visos partijos laukia čia, kad ne
užilgo bus paleistas parliainentas ir paskelbta nauji rin
kimai. Naujai paskirtas finansų miųisteris Monzie skel' 
bia, kad bandys atsišaukti i turtuolių patriotizmą ir pra
šyti, kad jie paaukautų valstybei dalį savo turtų, už ku
riuos gautų reguliari nuošimtį. Tas esą reikalinga franko 
išgelbėjimui. Bet niekas netiki, kad turtuoliai savo noru 
aukaus.

MIAMI, FLA., Bal. 5. — Persiautus vesulai tornado 
čia žuvo trys žmones, 23 sužeista, o apie 400 liko be pa
stoges. Kitose vietose iškrito dideli ledai.

VARŽA VA, Bal. 5. — Lenkai gauna žinių iš Rusi
jos, kad kiekviename miestely ten rusai ruošia milžiniš- 
Okus protesto mitingas prieš lenkus už nužudymą komu
nistų Baginski ir Viečiorkevičio. Leningrade, sakoma, 
mitinge dalyvavo apie 40,000 žmonių. Už tuos du ko
munistu sovietai norėjo atiduoti lenkams kunigą Ussaką, 
kaltinamą nemoralybėje, ir Laškevičių. Kunigas jau bu
vęs pasiųsta į Minską kur lenkų konsulate laukė kol at
vyks Baginskis su draugu. Vėliau, kuomet paaiškėjo 
dalykai, bolševikai pradėjo reikalauti Ussako atgal ir len
kų konsulas nedavė iki negavo įsakymo iš lenkų atsto
vybės Maskvoje, kad kunigą išvyti iš konsulato. Kaip 
tik Ussakas išėjo, bolševikai jį vėl areštavo. Keršinda- 
mi konsului jie atėmė nuo jo teises.

Žinios Iš Lietuvos

Banditas Chapmanas 
Nuteistas Pakorimui

Hartford, Conn. Garsus ban
ditas Chapmanas, kuris čia 
buvo teisiamas už užmušimą 
policmano New Britain'e, pri
teistas pakarti birželio 25-tą. 
Džiuri vienbalsiai rado jį kaltu. 
Jei jo apeliacija pavyks, tai vis 
tiek jis nebus laisvas, nes turi 
sėdėti dar 23 metus Atlanta 
kalėjime už apvogimą Ameri
kos pašto troko New Yorke, 
kur buvo pavogta pusantro mi- 
liono dolarių.

Tūlas katalikas, išgirdęs, 
kad Chapmanas ėjo mokslus į 
kunigus ir esąs katalikas, jam 
į kalėjimą atsiuntė gražią mū- 
kelę, padarytą iš sidabro. Bet 
banditas, ją apžiūrėjęs ir pa
sakęs, kad gražus darbas, su
gražino atgal. Aš, sako, nesu 
vagis atsivertėlis. Chapmanas 
kalėjime skaito daug knygų. 
Paskutiniu laiku skaito garsaus 
Francijos rašėjo, komunisto 
Anatole France raštą “Sukili
mas Aniuolų”.

Walter Shean, kuris buvo 
drauge gu Chapmanu kada po- 
licmanas tapo užmuštas, ir ku
ris, policijai viską atidengė, pats 
sėdėti kalėjime ir nenori išeiti. 
Jis mat bijo, kad Chapmano 
draugai jo nenudėtų kaipo 
“įskundėjo”. Todėl jis sėdi ra
miai kalėjime ir laukia savo 
teismo.

Komunistai Pralaimėjo 
Rinkimus Belgijoje

Brussels. Nors komunistai 
statė 'kandidatus visuose dis- 
triktuose, bet rinkimus pralai
mėjo. Pralaimėjo miestuose ir 
katalikai. Laimėjo socialistai.

Darbininkų Padėtis 
Passaico Audinyčiose

New York. Duktė rabino 
Wise ir keturios jos draugės 
kolegijų studentės, išsipasako
jo savo patyrimus, kuomet dir
bo Passaic ir Patersono šilko 
audinyčiose. Jos pasidavė ne sa
vo pavardėmis, nes kitaip bosai 
nebūtų priėmę į darbą. Algos 
pirmą savaitę jos gavę $12.50. 
Jos patyrė, kad daugelis šeimy
nų pasidalina darbais taip: vy
ras dirba nuo septynių ryto iki 
penkių vakaro, o moteris — 
naktį nuo septynių iki penkių 
ryto. Padirbus vienoje audiny- 
čioje, Wisiute nuėjo į kitą. Bet 
ten išdirbo tik dieną. Mat, tapo 
pažinta ir pavaryta. Kitose vie
tose darbo ji jau negavo, nes 
visur ją jau žinojo ir darbo' 
nedavė. Iš to matyti, kad bo
sai turi šnipus ir susineša vie
nas su kitu apie savo darbinin
kus. Merginos sako, kad kiek
vienas, kuris išlipa Passaic'e su 
krepšeliu, yra kompanijos šni
pų sekamas ir tyriamas. Esą 
šnipai net į darbininkų namus 
eina ir daro kvotimus.

Biznis Rusijoje
Sakoma Prastas

Berlin. Vokiečių pirkliai pa
sakoja, kad biznis Rusijoje pra
stas. Net rusų laikraštis “Eko- 
nomičeskaja žizn" pripažįsta, 
kad kermošiai Kieve ir Karko- 
ve buvę be pasekmių. Vėliausis 
oficialis paskelbimas Rusijoje 
sako, kad per metus iki rugsė
jo 1924 m. fabrikai pagaminę 
prekių vertės 4,541 miliono rub
lių. Patys ūkininkai pagaminę 
prekių vertės 3,009 milionų rub 
lių.

San Francisco, čia atvyko 
Amerikos laivynas manev- 
ruot. Pabuvęs čia, važiuos i 
Hawaii salas, kur vėl lai
kys karo manevrus. Japo
nams tie manevrai nepatin
ka, nes arti jų.

—o—
London. Anglų spauda 

nurodo, kad nauji rin
kimai Francijoje neišgelbės 
franko. Jis turės kristi že
myn, jei francūzai neliaus 
didinę valstybės išlaidas mi 
litariams reikalams.

—o—
Washington. Amerikos 

karo reikalų sekretorius 
mano rezignuoti ir jo vie
ton spėjama bus paskirtas 
New York o senatorius 
Wadsworth.

—o—
Leipcig. Byloje vokiškų 

komunistų-tero ristų būrio,
prokuroras reikalauja mir
ties bausmės penkiems kaL 
tininkams, o kalėjimo ki
tiems. Tapo įrodyta, kad 
tas būrys gaudavęs pinigų 
iš trečiojo internacionalo.

Bent Sykį ir Vyras 
Merginą Apskundė

Cleveland. Paprastai mergi
nos vis vyrus skųsdavo už per
mainymą žodžio kaslink Senat
vės, bet tūlas Hoschenmeyeris 
čia apskundė p-lę Scwald ant 
$20,000. O už tai kad toji ne
nori tekėti, nors žadėjusi. Jis 
sako nupirkęs namą ir rakan
dus, o toji visai nemananti ei
ti su juo gyventi. P-lė Scwald 
iš savo pusės sako, kad vyras 
prie jos lenda be galvos ir pla
tina melagingas žinias, kurios 
pridarę jai $15,000 nuostolių. 
Už tą sumą jį skundžia vyrą.

Lakštus Kunigėlis 
Pabėga Trečią Sykį

Dayton, Ohio. Apie du metai 
atgal pastorius Culp buvo pabė
gęs su bažnytinio koro mergina, 
palikdamas pačią ir dešimtį, vai
kų. Pabėgo fliveriuke. kurį pa- 
rapijonai nupirko, idant kuni
gėliui būtų lengviau juos aplan
kyti. Bet vėliau grįžo namo 
prie žmonos ir gavo vietą So. 
Bend, Ind. Dabar gauta žinia, 
kad kunigėlis vėl pabėgęs, šį 
sykį su savo 22 metų švoger- 
ka. Jis su ja buvo pabėgęs trys 
savaitės atgal, bet grižo ir pa
čiai prižadėjo būti geras. Tre
čią syk bėgdamas jis pasiėmė 
visas savo drapanas.

Paskaitos Apie Beždžiones 
Esančios Nereikalingos

Worcester, Mass. Vokietijos 
profesoriui Koehleriui, kuris 
čia Clark universitete turėjo 
paskaitų apie beždžiones, tapo 
pranešta, kad pietinėse Ameri
kos valstijose jo paskaitos ne
reikalingos. Mat, tenykščiai pro 
fesoriai bijo sukelti dvasiški ją, 
kuri visur varosi išmesti evoliu
cijos mokinimą ir iš mokyklų.

Duluth, Minn. Nusipirkęs 
šieniką už 50c. Nathan El vein 
vėliau rado jame paslėpta dei
mantų vertės $7,500.

Berlin. Spėjama, kad ki
tais prezidento rinkimais 
Vokietijoje kandidatu stos 
ir garsus generolas Hin- 
denburgas. :

—o—
Paris. Renkant vieną at

stovą į Francijos senatą, 
laimėjo buvęs Francijos 
prezidentas Milerand, kuris 
turėjo prasišalinti iš vietos 
nelabai senai. .

Norwich, Conn. 14-kos 
mėnesių mergaitė čia pri
gėrė kibire vandens ant kie 
mo, kuomet nematant nie
ko įlipo į jį.

—o—
Vienna. Viename Austri

jos kaime apsireiškė nau
jas “pranašas”, kuris taip 
sukelia fanatizpią kaimie
čiuose, kad tie paskui amži j 
nai palieka ligoniais.

—O—
Englewood, N. J. Eksplio 

zija ligonbūty čia sužeidė 
5 ir padarė $50,000 nuosto
lių. Ligonius pavyko išgel
bėti.

Bankininkai Galingi 
Suvienytose Valstijose

X .------
Baltimore. Garsus redakto

rius Norman Hapgood, kalbėda
mas čionai, nurodė, kad “bur
ną uždarė” buvusiam vengrų 
premjerui Karolyj, ne Hughes, 
bet Amerikos bankininkai, ku
rie ant Hughes turėję įtakos. 
Mat, bankininkai yra pasikoli- 
nę septynis milionus dolarįų 
dabartinei vengrų valdžiai ir ža 
da daugiau skolinti. O jei Ka
rolyj čia būtų pradėjęs pasako
ti kaip dabartinė vengrų val
džia sllėgia žmones, tai Ameri
kos bankininkai galėtų netekti 
pelnų, nes žmonės nepirktų 
Vengrijos bonų.

jiuosuoja žmones iš 
Kalėjimų Rusijoje

Kiev. Tam tikra komisija, ku 
ri pernagrinėja visus Rusijos 
kalinius, dabar atvyko į Kievą 
ir jau "paleido apie tūkstantį 
žmonių. Dalis jų yra politiški 
prasikaltėliai, o dalis kaimie
čiai, pasodinti už nemokėjimą 
taksų, ar pasipriešinimą komu
nistams.

Ar Jis Yra Sveiko
Proto, Ar Ne? 1

Bergamo. Tūlas* italas čia, 
taip sakant, šoko 100 pėdų, kad 
Įšokus į pamišėlių namą. Buvo 
taip: jis susiderėjo, kad jis ga
lįs šokti 100 pėdų į vandenį ir 
laikyti rankoje kiaušinį. Ir ne
būsiąs nei jis sužeistas, nei 
kiaušinis sumuštas. Kaip žadė
jo taip jis ir padarė, bet italų 
policija jam lipant iš vandens 
paėmė jį i pamišėlių namą. Ji 
sako, kad sveiko proto žmo
gus tokių laižybų nedarytų.

Newark, N. J. čia pradėta 
kraustyti vietps muzėjų iš se
nos vietos į nuosavą namą, ku
rį dovanojo žinomas pirklis 
Bamberger. Naujas namas kai
nuoja apie $700,000. Perkraus- 
tymas ims šešis mėnesius lai
ko.

Lietuvos Banko balansas va
sario m. 28 d. suvestas sumo
je 101,790,441.16 litų.

• Medicinos personalo Lietuvoje 
iki 1925 m. sausio 1 d. įregis
truota 947 asm.: 448 gydytojai, 
247 dantų gydyt. įr dentistai, 
308 felčečriai, 18 felčerių-akuše- 
rių, 219 akušerių ir 130 gailest. 
seselių. Iš jų visų 423 tik su 
laikinais pažymėjimais.

Atėjo antras mūsų metaliniu 
pinigų transportas. Jame yra 
iš viso 6,295,000 monet. po 1, 5, 
10, 20 ir 50 centų — 729,000 
litų sumai. Likusios'monetos su- 
lyg sutartimi bus patiektos vė
liau.

Linkmenys. — Pereito mėn. 
21 dieną suimtas Pašaminės so
džiaus gyventojas Anupias Za
karauskas, kuris ligi šiol tebe
sėdi Švenčionių kalėjime. Ka
dangi A. Ząbarauskas yra ra
mus ir doras žmogus, ir tik bu
vo susipratęs lietuvis, tai visi 
čia stebisi tuo suėmimu. Yra 
manoma, kad suimtasis kaikam 
nepatiko kaipo vietos lietuvių 
veikėjas, Švenčionių “Ryto” d- 
jos skyriaus vice-pirmininkasl 
Dar kiti spėja, kad suėmimas 
turįs sąryšio su mokyklų dekla
racijomis, kurias Pašaminės 
gyventojai yra įteikę kam rei
kiant. N—is.

Valkinykai, Vilniaus apskr. - 
Mūsų valsčiaus jaunuomenė pra 
dėjo keliauti Argentinon, šią sa , 
vaitę išvyko apie 20 asmenų. Jų 
skaičiuje keletas merginų. Vos 
vieni išvažiavo, kitį jau ruošia
si. Stačiai užėjo kokia liga. Mat 
visus traukia Amerikos aukso 
kalnai. Kaip daug jų ten matys 
sunkiausį skurdą, gal vienas ki
tas sugrįžš tėvynėn, praradęs 
savo sveikatą. Jų sveikata pa
sinaudos Amerikos kapitalistai. 
Kodėl gi žydai nevažiuoja Ar
gentinon? Kad ten būtų taip 
gera, tai jie pirmieji išvažiuo
tų. Laisvamanis

Vilnius. — Užpuolimas, š. m. 
7 d. kovo 7 vai. vak.. išėjusį iš 
Internato prie Dviklasės Moky
klos Lydos gatvelė Nr. '7 Bo- 
niuką Aleksandrą, Komiteto au
klėtinį, užpuolė 3 banditai ir 
sunkiai peiliu sužeidė pečiuos 
na. Greitoji pagalba atvažiavu 
sį tuojau perrišo nelaimingoji 
žaizdą ir nuvežė į Lietuvių Po
likliniką. Gydytojų nuomone 
mirties pavojus Boniukui ne
gresia. Kiek girdėti, tie patys

Nori Vyrukų Del
Kovos su Butlegeriais

Washington. Amerikos val
džia pastatė šimtą naujų grei
tų laivų, kurie medžios butle- 
gerius ant jūrų. Dabar šaukia 
tinkamus jaunus vyrukus stoti 
į “sausųjų laivyną”. Priimami 
vyrai nuo 18 iki 35 metų.

Cleveland. O. 1922 metais 
miestas įregistravo 372 “mer
ginų vaikus”; 1923 metais — 
438, o 1924 — 460. O per tris 
mėnesius šių metų jau įregis
truota 113, Iš tų 113 apie 30 
priklauso motinoms 14-18 metų 
amžiaus.

banditai Pranciškonų mūrų ko
ridoriuose vienam paltą pečiuo
se perpjovė, kitam rankovę per 
drėskė ir norėję sargui vieti
niam keršyti už ką tai, tik, ma
tyt Boniuko išėjimas tuo kart 
gatvėn jiems sutrukdė.

Kretinga. — Piktadariams ne 
siseka. Pastaruoju metu paste
bėtas nepaprastas policijos vei
klumas. Neminant smulkesnių 
prasikaltimų susekimo, š. m. ko
vo mėn. 4 d. suimtas pabėgęs 
laike kalinių sukilimo iš Kau
no Sunkiųjų Darbų Kalėjimo Pa 
leckis Antanas, atvykęs prieš 
keletą dienų pas švogerį Bar- 
čevskį, kur buvo laikomas slap
tai.

Keletas vietinių policininkų, 
Policijos vado vedamų, taip ne
tikėtai ir vykusiai užklupo Bar- 
čevskio bute piktadarį, kad pa
starasis apginkluotas mauzeriu 
su 31 šoviniu, be pasipriešinimo 
pasidavė į policijos rankas. Rei
kia pastebėti, kad tuo metu Bar- 
čevskio nebūta namie jr jo bu
tas buvo užrakintas, o kad su
imti piktadarį reikėjo išlaužti 
duris.

Darant kratą pasirodė, kad 
Paleckis turi vidaus pasą sveti
mu vardu.

Sekančią dieną Paleckis su 
stipria sargyba išsiųstas Kau
no Sunkiųjų Darbų Kalėjiman.

Už uolų pasidarbavimą, sta
tant gyvybę pavojun, galima iš 
■ eikšti padėką Kretingos polici
jai ir palinkėti pasisekimo toli
mesniame veikime gyventojų ra 
mumo sargyboje. Y.

Kuliai, Kretingos apskr. — 
Š. m. kovo 1 d. naktyje važiavo 
iš Kulių į Blidakius teismo an- 
stolis L. ir vienas policistas. 
Jiedu ištiko nelaimė. Naktyje 
nepastebėjo, kad pil. Vitkaus 
pievose per Juodupės upelį visai 
buvo įgriuvęs tiltas. Pusė tilto 
dar šiek tiek buvo, o per antrą 
pusę buvo permesti keli grin
dai tik pėstiems pereiti. Taip ir 
nuvažiavo jiedu upelin, kame, 
dar gegutei nekukavus, gerokai 
išsimaudė. Kulių Valsčiaus Val
dyba žadėjo padaryti valsčiuje 
kuopuikiausią tvarką. Pasirodo, 
kad gerokai ir “aptvarkė,” nes 
ir daugelis kitų tiltų yra jau 
nepravažiuojami — aplūžę. Pilie 
čiai džiaugiasi tokia “tvarka”, 
les sulūžus visiems tiltams, ne
bereikėsią “sako,” pastočių be
važiuoti. Purvajonis.

Kuliai. — Įvairenybės, š. m. 
kovo 10 d. vidudieny pasigirdo 
irlaivio (bene lėktuviol’ Red.) 
parpėjimas. Orlaivis lėkė Kauno 
ink. bet pačio orlaivio iš prie
žasties ūkanotos ir sningančios 
dienos nebuvo matyti, žmonės 
įvairiai spėja. Vieni sako, kad 
jau greit prasidėsiąs karas, ki
ti sako, kad bolševikai orlaiviais 
skrenda Vokietijon, kad prisi
ruošti karan. Kas būtų, kas ne
būtų, bet visgi keista. (Nejau
gi?). Purvajonis.

Darbėnų miestelis randasi ne 
pertoli nuo jūros, o apylinkės 
yra gausingos savo miškais. To
dėl, dėka toms patogioms ap
linkybėms, čia labai išsiplėtęs 
slaptas spirito gabenimas iš pa
jūrio. Nors ir daug pastangų 
yra dedama užkirsti kelią šiam 
spirito gabenimui, bet vis ga

lutinai dar nepasiseka, nes ne- 
vien miestelis, bet ir kaimai yra 
tuo prakeiktu jūros vandeniu 
paplūdę. Nekeista, jog čia ir 
tarp žmonių atsitinka daug į- 
vairių negeistinų apsireiškimų, 
kaip antai: kovo 8 d. Vaineikių 
kaime (Darbėnų valsč.) pas vie
ną ūkininką buvo krikštynos. 
Dalyvavusieji jose buvo taip 
įsikaušę, kad besiginčijant pri
ėjo prie to, jog vienas iš jų 
tarpo |»p|rtinai sužeidė savb 
draugą. Vėjavaikis.

Rokiškis. (“Vienybės” kor.) 
— Lietuvoje, kaip buvo, taip ir 
tebėra opiu klausimu žemės re
forma. štai kaip tas dalykas vy
ksta pas mus. Prie pat miesto 
randasi Pšedzeckio dvaras. Se
niau miestas su daugeliu namų 
buvo jox nuosavybėj, o dabar 
jau mažą dalį beturi. Keletą jo 
namų užima valdiškos įstaigos. 
Dvaras gerai jau apkarpytas ir 
1924 m. rudenį visai gerą šmo
tą atkirto ir sudalijo į sklypus. 
Miestas turės dvigubai pasidi
dinti.

1925 m. kovo 14 d. žemės Re
formos Komisija paskirstė žmo
nėms tuos sklypus. Komisija su 
sideda iš kun. klebono ir keleto 
kitų asmenų. Komisijos pirmi
ninkas klebonas, “geros” šir
dies žmogus. Daugiau, rodos, 
nieko ir nereikia, viskas turės 
vykti sulyg tiksliausiu teisingu
mu.

Dabar po visų reformų, reikia 
pažiūrėti kas tuos sklypus dau
gumoje gavo. Savaime aišku, 
pirmiausia geriausius sklypus 
gavo tai kolegos komisijos, to
liau žydai ir galiausia tai tie 
vargo žmonelės, kurie jau senai 
tų reformų laukė. Nepatenkin
tieji davė skundas, bet abejo
tina ar gelbės ką. Be to dar 
juos drąsinama, jog gausią, ne
reikia per daug bėdoti. Ką-gi 
daugiau veiks, nors žodžiu pa
tenkina. Pasilauksite vargšai. 
Gausite, be abejonės gausite.

Kelioliką sklypų paliko varžy
tinėms. Kam gi tas reikalinga? 
Ar šiuos sklypus gaus tie, ku
rie negavo? Taį vis gudrybes. 
Kaipgi patenkins tuos, kurie ne 
gali gauti, o pinigų turi. Šio
kiais daugiau rūpinamasi, negu 
kitokiais. Numatė tą pirminin
kas, taip ir pravedė.

Tokiais keliais eina pas mus 
reformos. Sureformuos mus kle 
bonai, taip, kad geriau nebe
reiks. Laikas, oi laikas žmoniš- 
kesniau pradėt reformos vesti. 
Kada gi nusikratys žmonės tam 
sybės jungą? E. K.

Komunistų Byla. — š. m. ko
vo mėn. 3 d. Mariampolės Apy
gardos Teismas nagrinėjo bylą 
apie Praną šupienių, Juozą Ju- 
sevičių, Alfonsą Kunčą ir Vincą 
Jacuns'ką, kaltinamus prigulėji
me prie bolševikų organizacijos 
ir platinime komunistinės lite
ratūros.

Teismo sprendimu pripažintas 
kaltu vienas Juozas Jusevičius 
tik laikyme su platinimo tikslu 
komunistinės literatūros ir nu
baustas trimis metams kalėji
mo. Kiti — išteisinti, bet iš jų 
Pranas šupienius paliktas kalė
jime, nes jisai turi dar bylą 
kariumenės Teisme už šnipinėj! 
mą (rinko apie Lietuvą žinias 
ir jas teikė rusų atstovybei).

Do.

1
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Amerikon izaci ja
Philadeliphijoj valdžia susekė, 

kad pilietybės išdavimo biure 
ten per du metu viešpatavo di
džiausias graftas ir suktybės. 
Piliečiai buvo “daromi’’ ne del 
to, kad jie verti buvo ir atiti
ko reikalavimams, bet kad davė 
kyšius raštininkams. Į dalyką 
įveltas vietos politikierius ir du 
klerkai, taipgi keli kiti.

Amerikos politikoje graftas 
pirmoje vietoje.

pa-
Del 
di-

AMERIKOS PASKOLA KAUNO MIESTUI
“Vienybėje” jau buvo rašyta apie pasigėrėtiną fak

tą, kad D-rui M. J. Vinikui pavyko gauti $2,000,000 
(dviejų milionų) paskolą Kauno miestui, kuris sunaudos 
tuos pinigus miesto kanalizacijai ir vandentekiui —

dabar stovi
Dėlto valdžia neteko 
garbos, kurią turėjo seniau, 
to ir kriminalistų skaičius 
deja. f

tos

—O—
Progresas.

Iš Lawrence, Mass, ve koki 
žinia ateina:

“Kitas blogas dalykas tai mū-
dviem labai reikalingam laikinosios sostines įtaisom. Įgy įmonės, 'kurie vieton ateiti į
Pasigėrėtinas faktas ne tiek tame, kad paskola gauna
ma minimum (pigiausiomis) sąlygomis ir atmokama 
tokiu ilgu terminu, kaip net į 30 metų, bet ir kita gana 
svarbia politine reikšme.

musu pramogas, vakarėlius, sė
di namie ir girtuokliauja, o ki
ti, kad ir ateina į tą pat kliu- 
bą, kur yra ir salė, sėdi prie 
kortu, arba prie niunšaino.”

O ką veikia tos kolonijos va
dai ?

Ligšiolei pati Lietuvos Valstybe, nors dar ir nesi
kreipė prie Amerikos finansinių firmų su paskolomis, 
bet jeigu būtų ir kreipusis, tai vargiai būtų galėjusi 
gauti. Ligšiolei dar nė viena Baltiko valstybių (išsky-
ns Suomiją), gauti čionai paskolos negalėjo. Čionai 

\ is dar buvo manoma, kad Baltiko valstybės nėra nusi
stovėję. Gali būt, kad nebuvo ganėtinai iš tų pačių val
stybių stengiamasi įrodyti Amerikai, kad Pabaltės vals
tybes jau gyvuoja ir gyvuos. Dabar gi su D-ro Viniko 
padarytais žygiais Lietuva įžengia Amerikos kapitalų 
užsitikejiman, o sykiu ir didesnėn pagarbon; įžengia, 
kaipo valstybė, su kuria galima ir naudinga skaitytis. 
Todėl dabar ir pati Lietuvos valstybė, jeigu tik panorės, 
galės gauti Amerikoje paskolų savo šalies atstatymui.

Mūsų nuomonė senai buvo toki, kad Lietuvai būtinai; 
reikia artinties prie Amerikos; viena dėlto, kad čionai! 
paskolos gaunamos prieinamais būdais; antra dėlto — 
kad Amerika šiandien lošia liene didžiausią rolę pašau- pvj partijos 
lio politikoje. Kokiu sunkiu metu, Amerika visuomet' i:______
stengsis Lietuvai užjausti ir padėti, kaipo šaliai turiu- dorium aną dieną New Yorkejai 
čiai su ja artimus interesus.

—o— 
Apie mokytumą.

Tikybiškai palinkę žmonės pa 
sakoja, būk tikybinis auklėji- 

j mas mokyklose padaro žmones 
gerais. Bet, štai, Hartforde ei
na teismas Chapmano, kurį lai
kraščiai praminė “vagių kara
liumi.” Pasirodo, kad jis buvo 
skiriamas eiti mokslus į kuni- 

(gus ir iki 17-?<os metų moke
isi katalikų kolegijoj.

Tas mokslas, vienok, nepada- 
i re iš jo žmogų doresnį, tik pik
tesnį.

sytas morgičius kilo Babyloni- 
joje, toj senutėj imperijoj, ku- 
rj 4,500 metų pirm Kristaus 
jau turėjo miestus Mesopota
mijos kraite, išrado raštą ir 
dirbo žemę. Jis datuotas 430 
metais pirm Kristaus1 ir rastas 
bekasinėjant pranykus)' miestą 
Nippur. Jo žodžiai skamba:

"Trysdešimts bušelių persikų 
(dates) priklauso Bel Nadin 
Shun ui, sūnui Marašo, iš pusės 
Bei Budlitsu ir Sha Nabu Shu, 
sūnų Kirobti, ir jų rendaunin- 
kų. Mėnesy Tashri (tai buvo vai 
siu surinkimo mėnuo. Red.) 34- 
tame mete karaliaus Artaxerxes 
Pirmojo, jie sumokės persikais 
trysdešimts bušelių, prisilaikant 
micros Bel Nadin Shun b, mie
ste Bit Balatsu. Jų laukai, įdirb 
ti ir ne, jų vyriausias dvaras, pa 
laikomas užstatu už persikus, 
būtent, 30 bušelių, del Bel Na
din Shun o. Kitas skolininkas 
prie to lauko neturi jokios pri
sirišimo ar galios.”

—o— 
Amerikos prezidento negalima 
Areštuoti.
Tūlas skaitytojas klausia, kas 

gali Amerikos prezidentą areš
tuoti. Areštuoti, pasirodo, jo, 
kaipo prezidento, Amerikoje ne
gali niekas, liet jį gali atsako
mybėn pašaukti Atstovų Rū
mai už išdavybę, ėmimą kyšių, 
ar kitus didelius kriminališkus 
prasižengimus. Teisia tada pre
zidentą vienas Senatas, kur pir
mininkauti turi pirmininkas Vy 
riausio Tribunolo. Po bylai 
kia dviejų trečdalių balsų 
nate, kad rasti prezidentą 
tu.

(Tąsa) '
“Tilto atsiminimai” yra gana vykusi V. Ku-1 

dirkos satyra. Nors tai yra trumpas dalykėlis; 
tačiau j j perskaitęs jauti tikro estetinio pasigė
rėjimo. Nors pirmoji jo dalis yra kiek silpnesnė, 
dėlto antrojoj da'ly yra daug lyrizmo. Tebus pa
vyzdžiu, kad ir ši vieta: “Jau pusėtinas laiko ga
las, kaip aš tysau ant Šešupės. Jau daug vandens 
praleidau į Baltjūres; daug žmonių ašarų ir pra
kaito suplaukė drauge su vandeniu; daug kojų, 
kurios mane mindžiojo, supuvo kapuose... “Pagim
dė mane Lietuvos miškas; išvedė j svietą lietu
vių rankos, nuo Lietuvos žirgų kanopų pirmą 
kart sudundėjau... »

O drūtas 'buvau tiltas!...
Dar pamenu tą gadynę, kada ponai važinėjo 

o žydai vaikščiojo pėkščiomis. Perlėks, būdavo, 
karieta, su ketvertu užkinkyta — aš nė nejau
čiu !...

Sueis viso miesto žydai prieš “neštines” nuo
dėmes skandint — aš nė linkt... Pervažiuos sto
riausias prabaščius — aš nė krust,... dar man 
smagiau, kad išlaikiau. Arba pavasaryj, pradė
jus eit lytims: ponpalaikiai sustoję žiopsosi lau
kia, kada mane parmuš lytis. O jūs žiopliai — 
manydavau — aš ne toks lepus, kaip jums ro
dėsi! Mane ne guvernantės augino!

o—

Naujas čekoslovakų ambasa-

ke prakalbu išsireiškė, kad jo

rei-
Se-

kal-

Jvir apie lenkų bandymą 
Širvintas atimti.
“Lietuva” apie garsų Širvin

tų Įvykį praneša sekančią ži-
Paskolos, bendrai imant, nėra tokis džiaugsmingas tėvynėje perdaug partijų ir žmo nią. kuri parodo, kad dalykas 

dalykas. Vienok mes esam atkartotinai įrodinėję, kad perdaug užsiėmę politikavi-* nebuvo taip svarbus, kaip iš- 
be paskolų šiandien nė viena valstybė negali apsieiti. Ir mu- Jis davė mintį, kad tikreny-’pūsta:

1 “Kovo 16. 11 vai. vakaro, ties
(Čekoslovakijoj: partija teisingų Kišobloto kaimu, lenkų pasienio 
. žmonių ir .partija visų kitų.
j To paties labai reikėtų ir Lie
tuvoje.

kuri šalis skolinasi savo šalies gerovei ir įvairiai staty-1 *Jėje reikėtų tik dviejų partijų 
bai, ta šalis visuomet eis turtingyn. Lietuvoje yra gana 
daug gamtos ir visuomenes galimybių išplėtoti ir pakel
ti ūkis, pramonė, prekyba ir gamtos šaltiniai, tik rei
kia kapitalo. Lengvomis sąlygomis skolinamas kapita
las, sujungtas su šalies žmonių gamyba, f ‘‘ 
ir pakelia. Todėl ir Lietuvai, vidutiniškos ir lengvos pa
skolos yra reikalingos ir neišvengtinos. Kas kita, jeigu bal.
Lietuva skolintųsi militariams reikalams, tai būtų ne- lenkų . .
gerai. Antai lenkai gavo 35 milionus ir iš tų jau užsakė kviesta dalyvauti Paderewskis. 
Amerikoje militarinių ginklų. Tai šaliai saužudybė, kuri vyskupas Ciepliakas, Amerikos 
prives Lenkiją prie sugriuvimo. Bet Lietuva lai skolina- vice-prezidentas, ir Hooveris.

Lenkai tikisi mažiausia 1,000 de

Šalį, kultūrina Lenkti seimas Detroite.

Tvirtas buvau.
Lenkai sakydavo, kad aš most. Sakykite,' 

kaip sau norite, o aš žinau, kad as tiltas ir drū
tesnis, nekaip jūs most” ir tt. čia necituosiu vi
sų gražiųjų “Tilto atsiminimų” vietų, nes norė
damas kiekvienas tai galės lengvai surasti.

Šioje satyroje, kaip matėme, V. Kudirka pa
juokia rusų valdininkų suktumą. Ak ir teisybė:, 
kad maskolius vagia, tai tam jis ir maskolius, 
žmonių sakoma. Maskoliai pasiryžta surusinti 
Lietuvos tiltą — suprask, pačią Lietuvą — mes 
iš to jiems tik pelno tėra: berusindamL jie čia 
gali plėšti pinigo, kiek tinkami. Su sąžine jie čia 
visai nesiskaito. Be to, šioje satyroje išjuoktas 
pasienio sargų rusų savo pareigų neišmanymas. 
Juk jie neturį supratimo, kokie poperiai jiems 
įsakyta gaudyti. Gaudyti, tai gaudyti — ir gy
dytojo receptus ligoniams, ir paperosų galelius, 
ir net saldainių pOperiukus! — Be abejūjimo, tai 
jau perdaug šaržuota, bet vis dėlto panašių atsi
tikimų galėjo būti, ir tie atsitikimai duoda pro
gos mikliai Kudirkos plunksnai ir pačiai pasi
jukti, ir kitus pajuokinti. Nors šio dalykėlio kal
ba kiek ir “Šlubuoja", tačiau jis vis dėlto turės, 
patapti klasiniu mūsų satyros pavyzdžiu.

II.
Kita V. Kudirkos satyra pavadinta “Virši

ninkais.” Pirmiausia ji buvo spausdinta “Var
pe” atskirų feljetonų pavidalu, ir tik vėliau iš tų 
atskirų feljetonų susidarė “Viršininkai” — vie
nas dalykas.

“Viršininkų” turinys, trumpai suglaudus, 
maždaug toks.

Vakchanalij Vziatkovič Kruglodurov, buvęs

1 sargyba užpuolė mūsų pasienio 
1-mo rajono, II-ros sargybos 
saugomas vietas, kame yra at
imtas Iš lenko dvarininko miš
kas, dabar parduotas ir kerta
mas. Lenką, kirtikus išvaikė ir 
suėmė tris mūsų policininkus: 
Meškai), Nalecką ir Korizną. Ko' rusų oficieris, paskirtas į Naupilę apskrities vir- M • • V • • * — • . • . — « * « — • •

si savo statybai, nes to reikalauja krašto gerovė.-----------------,------------------ ...........JU, ...VWVV <5 V-../.V..

Todėl labai tikėtina, kad Lietuvos užsieniu ministe- cg.a*
rija šitą, D-ro Viniko suieškotą paskolą užtvirtins. Tai 
sveikas reikalas.

Berods dabar, kaip rašo “Lietuva” (nr. 63), Angli
jos užsienių reikalų ministerija pranešusi Lietuvos at
stovybei, kad nesą kliūčių gauti milioną svaini sterlingų 
paskolos, ir “Elta” reiškia vilties, kad ta paskola bus 
gauta, todėl Lietuva ir su Anglija jau galės užmegsti ar
timus santykius. Smulkmenų tokio reikalo mums nežino
ma, liet reikia pasidžiaugti, kad Lietuva ims artymai 
santykiuoti su dviem galingom valstybė, kaip Amerika ir 
Anglija.

Taip senai reikėjo Lietuvos reikalams vykti.

VATIKANAS PARSAMDO VYSKUPUS 
KAIPO LENKIJOS BERNUS

Skaitome “Vilniaus Aide” (nr. 28), ant pirmojo 
puslapio ir stambiomis raidėmis surašytą Laikinojo Vil
niaus Lietuvių Komiteto viešą pareiškimą, žinotiną Len
kijos valdžiai, Vatikanui ir visam civilizuotam pasau
liui, jogei ši lietuvių vienintelė visuomeniška organiza
cija Vilnijoje reiškia protestą prieš lenkų-Romos kon
kordatą. Tame pareiškime pabriežiama stambus fak
tas, jogei Romos Papa sutiko Lenkijos vyskupams pa
dėti lenkų valdžiai maišyti žmones. Padėkim sau, šitame 
konkordate yra dedama po prisiega vyskupui pareiga — 
veikti valstybės apsaugojimui nuo grasančių pavojų. Sa
kysim, Vilniaus lietuviai nori įkurti naują savo mo
kyklą. Tas jau yra lenkams “valstybei” grasantis pavo
jus”. Ką vyskupas turi daryti? Jo prisiega baigiasi se
kamais žodžiais: “rūpindamasis Valstybės nauda ir ge
rove stengiuos pašalinti nuo jos visus pavojus, kuriuos 
žinosiu jai grasant”. Jis turi lietuvius smerkti, ir abelnai 
naikinti visokį lietuvių tautybės augimą V linijoje, nes tas 
yra Lenkijai “pavojum”.

Vadinas, vyskupas tampa Lenkijos interesų apsau
gotoji! ir gynėju Vilnijoje, arba — vulgariškai pasa-

“Detroit News” skelbia, kad
12 ten atsidarys seimas 

Amerikos, piliečių. Pa-
! vo 17 d. tame pat miške pasiro-* šininku. Vardas, tėvo vardas ir pavardė jau pui- 
dč gausingas kulkosvydžiais ap- kiaušiai* jį apibūdina. Kas yra mokęsis rusų kal- 
sigirklavęs lenkų pasienio sar- bos, tas žino, jog “Vakchanalij” reiškia didelį la- 
grybos būrys. Atvykus mūsų 
pasienio sargybos baro viršinin
kui ir pareiškus, kad mūsų sar- 
gj'ba geruoju nesitrauks, o gin
sis. lenkai pasitraukė. Suimtie
ji pclicininkai grąžinti. Tuo kon 
fliktas likviduotas.

Čia reikia prisiminti idėją di
delio lietuvių kongreso, kurį iš
kėlė “Trimitas.” Spauda šaltai 
jį patiko, bet mus regis, kad 
sumanymas būtų naudingas. 
Vieta kongresui geriausia būtų 
Klaipėdos Krašte. Privažiuotų 
daug lietuvių tada, kurie apsi- 
pažintų su Klaipėdos Kraštu. 
O tas būtų naudinga lietuviams. 
Ir amerikiečiams patogu būtų 
nuvykti Klaipėdon.

I’irmas žinomas morgičius 
Pasauly.
Žodis morgičius amerikie

čiams lietuviams paskutiniais 
laikais tapo labai žinomu žodžiu, 
kaip ir munšainė, nors abu ve
da kilmę iš anglų kalbos. Jis 
reiškia .dokumentą, kuriuo už
statoma kokia nuosavybė už pa
skolą pinigais.

Pirmas žinomas istorijoj. ra-

Vėl skolinasi.
Nesenai Amerikos -pandoje 

buvo paskelbta, kad ’Lietuva 
gausianti 5 milionus dolarių pa
suoles NewYorke. Dabar iš Lon 
dono pranešama, kad ir ten Gal 
vanauskas ieško, apie milioną 
svarų paskolos (kas sudaro irgi 
apie 5 milionus dolarių). Ang
lijos užsienio reikalų ministeri
ja jau pranešusi Lietuvos at
stovybei. kad iš jos pusės kliū
čių paskolai nėra.

Dabar kįla klausimas kam 
Lietuvai reikia dešimties milio- 
nų dolarių? Ar seimas žino, 
kad tokios paskolos yra užtrau- 

>ianio9T 

kant, — jisai tampa lenkų samdomu ir apmokamu ber-. 
nu. Todėl Lietuvių Komitetas teisingai nurodo, kad ši
tas sukels, iš vienos pusės, dideles religines kovas, iš 
antros — padrąsins lenkus smaugti lietuvius ir baltgu- 
džius. Jau ir dabar, sako, “yra lenkų nacionalistų pradė
tas lenkų minių kurstymas prieš lietuvių ir gudų kuni
gus”. Todėl Laikinasis Vilniaus Lietuvių Komitetas ti
kisi, kad “Šventasis Tėvas neratifikuos konkordato”, 
kaipo kurstančio tautybių santykius Vilnijoje.

Ar neratifikuos, tai kitas klausimas. Klausimas įdo
mesnis tuo, kas jau padaryta. O padaryta tas, kad Va
tikanas iš liuoso noro apsiėmė būti lenkų interesų sargu.

Tai vienas iš nedoriausių šios gadynės Vatikano po
litikos žygių.

’nesant išrinktam, nėra tikras, ar neteks kartais 
Į už save kaltes — kyšių ėmimą, vagystes ir tt. 
— atsakyti. Jie girdo žmones smuklėse, tegali
mais ir nelegaliniais keliais stengiasi atimti savo 
priešininkams kandidatūras — ir tai jiems gana 
gerai sekasi. Tik kur-ne-kur žmonės ima labiau 
suprasti savo teises ir nebenori turėti toliau savo 
tiesioginiais viršininkais niekšingiausių valsčiaus 
žmonių. Bet ir su tokiais priešininkais mūsų vir
šininkai m<>ka apsidirbti... Ir vėl, tarytum, visa 
gera, ramu.

Tačiau ne. Mūsų vaitų, raštininkų ar net ir 
vyresnių ponų klaidos išeina kai kada aikštėn, 
ir jau sunku tada jas benuslėpti. Tenka tada pa
kliūti teisman ir — į kalėjimą. Bet kol ten kas 
paklius, dauguma tokių ponų ir visą gyvenimėlį 
ar, blogesniam atsitikime, gerą amžiaus galą 
“smagiai” pagyvena.

Kruglodurovas vis labiau nori į save atkreip
ti vyresnybės akis ir ima dirbti, jo nuomone, kar
žygiškus darbus. Keičia lietuvišką parašą prie 
tilto rusišku, areštuoja pemėtėjusį akmenuką 
piemenį, neva pasikėsinusį prieš jo gyvybę, ir 
tam panašias nesąmones dirba. Bet vis deito jo 
(vyresnybei, tarytum, nė bute nėra. Bet pagaliau 
vienas garsus jo darbas atkreipė į jį vyresnybės 
akis... O tai atsitiko šitaip. —

Lietuvoje ėmė siausti Azijos kolera. Buvo su 
daryt, tam tikri sanitariniai komitetai, kuriems 
švarai žiūrėti būdavo asignuojamos nemažos su
mos pinigų. Tie pinigai eidavo per viršininkų 
rankas, jr jiems didžiausia jų dalis ir patupėdavo. 
Tai ir Kruglodurovui koleros metais teko galy’- 
bės pinigų. Kartą jis, kaipo apskrities viršinin
kas, išsiruošė žydpilės miestelin patikrinti šva
ros. Būdamas girtas, jisai su žydukų minia su
daužė miestelio išeinamąsias vietas, del ko visi 
apylinkės žmonės turėjo daug juokų. To jau buvo 
perdaug. Vyriausybė pro šį dalyką jau negalėjo 
praeiti lygiomis. Tik dabar ji į Krugiodurovą at
kreipė akis ir perkėlė jį viršininkauti į Pakauš- 
pilę. Išvažiuodamas iš Naupilės jis kalbėj::

“Gerai, kad spėjo išsiųsti mane į Pakaušpilę 
viršininku, nes neužilgo būčiau ten patekęs kito
kiu keliu.” Mat, Pakaušpilėj — suprask, Kalvari
joj —buvo visiems žinomas kalėjimas, apie kurį 
šiuo momentu galvojo garsusis viršininkas.

Taip baigiasi V. Kudirkos “Viršininkai." Aš 
čia juos tea įpasakojau pačiais bendraisiais bruo
žais, kiek tai man leido rašinio planas, ir, žino
ma, negalėjau labai kreipti dėmesio į kurinio 
smulkmenas. O smulkmenos čia kaip tik yra*!* 
būdingiau ir svarinau, neg didesnieji dalykai, juo 
labiau, kad paties kurinio statyba yra prasta, 
neapdirbta; aiškiai matyti, jog ši satyra ne vie
nu laiku ir ne vienu užsimojimu parašyta. Bet 
jau ką Kudirka pasakė, tai pasakė: maža kas te
galima 'būtų iš “Viršininkų" išmesti, nesugadi
nus viso kurinio, ši satyra daug plačiau ir aiš
kiau vaizduoja Lietuvos viršininkus, nei “Tilto 
atsiminimai;’’ tačiau, kaip minėjau, jai kenkia 
prasta kurinio architektūra ir, kas dar svarbiau, 
V.. Kudirkos čia išvedami'tipai yra rusų rašytojo 
Gogolio “Revizoriaus“ tipų kopijos. “Revizoriu
je" Gogelis sugebėjo duoti rusų valdininkų bei 
viršininkų tipų ir tuo būdu padaryti juos nemirš
tamus. Kudirkai, be abejojime, taip pat pusėtinai 
pavyko'atvaizdubti veik tie patys viršininkai; bet 
kas yra skaitęs ar matęs scenoje Gogolio “Revi
zorių” ir lyginęs jį su Kudirkos viršininkais, tas

trą ir girtuoklį. “Vziatkovič” — kyšių ėmėją, o 
“Kruglodurov” — kvailą per visą pilvą žmogų. 
Taigi Žmogus su visomis šiomis dorybėmis buvo 
paskirtas Naupilei viršininku. Savo tiesioginių ___ #..... .........._.......... ................ .
pareigų jis, vargšas, visai nesuprato. Pačios pa-1 pastebės tarp Gogolio ir Kudirkos išvestų tipų 
tartas. Kruglodurovas vaizduijasi esąs paviečio' didelio panašumo... Taigj “Viršininku” kita yda 
(apskrities) Dievas. Jis tuoj susipažįsta su savo yra neoriginalingumas, kas, be abejojimo, maži- 
apskritim ir valdininkų' papročiais. Pasirodo, jo 1 na jų vertę> Trečia “Viršininkų” yda yra šaržavi- 

| valdinių, būtent vaitų ir raštininkų esama pui- rnas ir vulgarizavimas, nors šio pastarojo ele- 
kiausių žmonių: vos tik jam atvažiavus, jie ati-',mento pasitaiko tik pabaigoje. Pasitaiko vietų, 

j duoda jam savo algeles, nes, anot jų betariant, 
jų algos esančios tokios mažos, jog jiems iš jų. 
šiaip ar taip, vistiek maža tesą naudos, tai jų jau 
esąs toks paprotys savo algas atiduoti ponui vir
šininkui. Tas Kruglodurovui labai patinka. Ir ki
ti piliečiai, su kuriais jam tenka turėti reikalų 
pasirodo esą labai geri žmonės; ir jie ponui vir
šininkui retas kuris tepamiršta duotj kyšių, ką 
jis lengva širdimi priima. Kruglodurovas važinė
ja po apskritį arba gyvena Naupilėj, kaip didžiau 
sins ponas. Ir ko vyrui bereikia —: turi sau žmo
ną Pagodą Nenastjevną, pinigų tarp pat netrūk
sta, o išsigerti, savaime aišku, ir pats turi užką, 
ir kiti valdininkai jam niekuomet nesigaili, nes 
l) jau tokia mada ir 2) ir jie patys visuomet ei
na pirmiau į smuklę, ir tik paskui į raštinę...’ 
Nereikia nė aiškinti, kad jiems tik savo kišenė jr- 
gerklė, ne valsčiaus reikalai rūpi.

Taip linksmai slenka pono viršininko dienos. 
Ko, rodos, bereikėtų! Bet ne! Paviečio “dievas” 
nori įgarsėti ir gauti vyresnybės pagyrimą ar net 
paaugštinimą. Tačiau jam tas nesiseka. Tiesa, 
jis svetimais pinigais dirbdina, tų laikų papročiu, 
“ikoną," bet vyresnybės lieka neįvertintas, nors 
“ikoną" šventinant pas jį būva ir patsai guber
natorius.

Atėjo ir vaitų rinkimo laikas, čia Kruglodu
rovas — paviečio “dievas” su savo žemesniaisiais 
dievais — raštininkais Pstrumskiais, Kurznlc- 
kiais, Bavolskiais ir kitokiais ponas — pradeda 
žmonėms rodytis, kas esą. Jie bijosi del savo kai
lio, nes kiekvienas, savo geidžiamam kandidatui

kur viršininkai pajuokti jau pernelyg skaudžiai 
ir karikaturingai. Nors jų ištikrųjų būta didelių 
palaidūnų ir kvailių, bet “Viršininkų" autorius 
dar toliau nuėjo, aprašinėdamas jų niekšybes ir 
kvailybes... Be to, “Viršininkuose" yra scenų, 
panašių Duonelaičio “gražumynams. ' kuriems, 
šiaip ar taip, padorioje literatūroje jau nebetu
rėtų būti vietos.

(Užbaiga bus)

o o- o

PRANAŠAS 
(Skiriu Brooklyno “Vienybei ")

Tamsi naktis, vėjas kaukia, 
Vilkai laukuos baisūs staugia. 
Keliai klampus, erškėčiuoti, 
Tamsos aukomis nukloti. 
Ilgus amžius taip būt buvę, 
Pakeleiviai miniom žuvę; 
Juodas smakas viešpatavęs 
Amžių amžius mus kamavęs. 
Toli, toli už jūrelių 
Tarpe vargo ten žmonelių. 
Gimė pranašas galingas 
Stiprus, drąsus ir narsingas. 
Ėjo drąsiaj į tyrinus 
Kad apvalius erškletynus. 
Garbė jam — jis apgalėjo: 
Tyruos gėlės pražydėjo.

— Petras Kriukelis.

t

2



(2

V I N B fi BALANDŽIO (April) 7 d., 1925

4/W -1 .‘I '

Brooklyno ir Apylinkes Žinios
’‘VlMJy’bž*’* Adreiut IBS-187 Grand Street, Brooklya, N. Y., Telefoaa*; 2427 Greenpoiat

♦ ' ...._______________________ _ ______________________________________________

t%

Mūsų Ekskursijos Vienam 
keleiviui Išsipildė Sapnas

Eks- 
rašo

kad

*7 Vienas iš “Vienybės” 
Ijųrsijos būsimų keleivių 
Sekamai:
} Aną naktį sapnavau,
buvau Lietuvoj ir girdėjau taip 
gražiai gegutę kukuojant, ir 
mačiau visas gamtos grožybes, 
kurios yra Lietuvoje. Nubu
dau... nieko nėra, tik pagalvė! 
Man labai liūdna pasidarė, kad 
negalėsiu .gegutės išgirsti ku
kuojant.

. Tik štai — vakare iš darbo 
parėjus randu pastoriaus atneš
tą “Vienybę”, kurioje bevarty
damas, randu dideli apgarsini
mą, su dviem laivais ir du vy
rai, kurie vadovaus į Lietuvą 
het dvi ekskursijas. Skaitau — 
^iagi ir “Vienybės” Ekskursija, 
Gegužės 30 d., laivu “President 
Roosevelt”. Tą vakarą tiek ir 
kalbos buvo su žmona, kad rei
kia atlankyti Lietuvą, kurią se
nai matėm. Darbai dabar silp
nai pas mus eina, todėl nieko 
nenustosim. Gabaus ir nu
sprendėm — važiuosim! O vate

ižiuosim “Vienybės” Ekskursi
joj, nes norim, kad išgirsti pir
miausiai ir linksmiausiai gegu
tę ku'kojant, kuri paskui Lietu
voje prapuola.

Taigi mano sapnas ėmė ir iš
sipildė, nors aš sapnams neti
kiu.

Prisiųskit visas informacijas, 
kaip pirma taip ir trečia klia- 
sa, ir tt.

Su pagarba,
J. P. (Keleivis).

Dar Truputį iš 
Komunistiškų Sorkių

šapo-Kaip žinoma, Beržiečio 
je tarpe siuvėjų buvo sau susi
viję lizdą būrys Maskvos apaš
talų, kurių didžiumai susida
rius, tapo išrinktas net šapos 
pirmininku komunistas— o juo 
turėjo garbės būti žinomas 
kumščio sportas Buivydas. Bet 
štai įvyksta Vasario 19 d. ko
munistų surengtos muštynės, 
kuriose Buivydui taip puikiai 
kumščiais atsižymėjus, jis ta
po unijos suspenduotas.

Po tam “Waterloo”, mūsų

te

te

E

te

U?
te

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IS LIETUVOS

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

jau blogai, sėdos ant suolo. Aš 
jį griebiau ant rankų, maniau, 
kad jis apalps, ir ant mano 
rankų atsileido. Taip (lengvai 
mirė ir taip ūmai, kad vos per 
dvi minutes. — Ak liūdna, liūd
na ! Iš mūsų tokio sutikimo ir 
gražaus gyvenimo mirtis išplė
šė mano brangiausi. Alpstu iš 
gailesčio!...

Emilija Povilionienė, 
(Nuo Redakcijos. A. a. Povi

lionis buvo vienas iš seniausių 
“Vienybės” skaitytojų ir dabbš 
tus veikėjas, kai gyveno Bro- 
oklyne. Parvyko Lietuvon, ro
dos 1920 m. Reiškiame jo mote- 
rei sągailos, o velioniui — leng
vai ilsėtis savo žemelėj!)

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

(42

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausis lietuvis maliorius ir 

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

STANLEY BUKUNT
65 Elm Point Av.,

Great Neck, L. L, N. Y.
Tel. Great Neck 995. (51

IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS
Išsirandavoja puikus kambarys del 

vieno vyro, privati jneiga į kambarį, 
elektros šviesa, maudynė, šviesus kam
barys. (vienais tropais). Mr. Vasi
liauskas, 506 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. . (42)

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
KRAUTUVE

Parsiduoda saldainių, cigarų, cigare- 
tų ir visų mažmožių. Biznis eina ge
ras. Priežastis pardavimo savininkas 
eina j kitų 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)

kumštininkas vaikščiojo verk
damas po šapą net kėlės die
nas, prašinėdamas, kad sušauk
tų šapos susirinkimą ir vėl jį iš 
rinktų pirmininku. Darbininkai 
nematė reikalo šaukti susirin
kimą, nes buvo kitas jo vieton 
paskirtas tpirmininku. Prie to 
paleido savo girnas ir “NeLais- 
vė”, kuri malė per dvi savaiti: 
kad unijos viršininkai “nežiū
ri tvabkos” (nesikumščiuoja), 
kad jie šioki, kad jie toki.

Per ilgą tolkį malimą, Beržie
čio šapos raudonukai vistiek į- 
vykdė šapos susirinkimą ir 
“renka pirmininką”. Pažanges
ni darbininkai, matydami ko
munistų sorkes, visai nestatė 
savo kandidato (buvo apsiė-1 
męs Menderis, bet pamatęs ko
munistų triksą, greit atsisakė). 
Taigi komunistėliai ėmė savo 
balsų didžiuma ir vėl išrinko 
Buivydą pirmininku. Dabar jis 
jautėsį dideliu ponu!

Bet — neilgam. Tik vienai 
nakčiai!

Kaip tik New Yorko Joint 
Board’as dasižinojo apie tas 
Buivydo iš'keltuves, tuojaus da
vė žinią į unijos raštinę, iš 
kurios — kad jie kur! — atei
na įsakymas, kad Buivydas ne
galįs būti Beržiečio šapoj pir
mininku nė ’ 
Triokšt — ir

Dabar mūsų 
vėl vaikščioja 
Rauda su juo 
Kaip gaila!...

Karštas Unijistas.

Iš SLA. 83 kp. Jaunuolių 
Mokyklos Tėvų Susirinkimo

Aš Lusė Jugmanienė paieškai! savo 
vyro Jugmo, kuris išvažiavo į Scran
ton, Pa. ir dabar nieko nuo jo negir
džiu. Girdėjau, kad jis yra sužeistas. 
Jis pats 
pranešt i 
nė, 23 
Conn,,

Pavieniui vyrui šviesus kambarys su 
elektra, maudyne ir tt. P. Bukšnaitis, 
10440 — 117th St., Richmond Hill, N. 
Y. (42)

ar kas kitas malonėkite man 
šiuo antrašu: Lusė Jugmanio- 
Congress Ave., Waterbury, 

(42)

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ
VIENAS ŠĖRAS

DEŠIMS
DOLARIŲ.

Parsiduoda Lietuvoj koloni
ja su žeme pirmos rūšie? 
Virš 100 desetinų su pramo
ninga plytnyčia prie pat gelž- 
kelio stoties Kuršėnų. Kaina 
105 doleriai desetina. Smulk
menas sužinoti: A. Shurkus, 
165 First St., Rochester, N. Y.

(53)

Tel. Greenpolnt 7831

• LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijas, Bankie- 
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupe* 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

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

šeštadieny, Bal. 4 d., “Vie
nybės” Svetainėje įvyko SLA. 
83 kp. Jaunuolių Mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas. Atsi
lankė skaitlingas būrelis tėvų 
bei motinų ir aptarė abelnus 
mokyklos reikalus, padarydami 
keletą gana svarbių nutarimų.

Nutarimai pažymėti šieJ. 1) 
perkelti mokyklą naujon vie
ton, nes dabartinėje jau per- 
ankšta; 2) Išrinko tėvų komi
tetą iš šių piliečių: Antano 
Linkaus ir Juozo Kazlausko; ir 
3) Surengti sezono uždarymui 
vakarėlį su programų ir šokiais.

Pažymėtina tai, kad dalyva
vę tėvai yra labai entuziastin
gi kaslink šios mokyklos ir pa
sižadėjo duot reikalingą para
mą bei pagel'bą, idant ją išau
ginus į didelę jaunuolių mo
kyklą Brooklyne.

Reporteris.

Tel. Greenpoint 5812

DR, A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTA3

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

X-Splndulių Diagnoza
Valandos:

Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Nuo 2 po pietų iki 8 vai.

Bt. Parsiduoda Namai Brooklyiie 
$1,800 įmokant pasipirkit trijų šei

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

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

Brooklyn, N. Y.
PARSIDUODA namas su 5 kamba

riais ir vienu akru žemės. Yra didele 
banė, garadžius, vištų ir vištininkai, ir 
vaisingų medžių. Parsiduoda labai pri
einama kaina. Mrs. Purehen, South 
Plainfield. N. J. (42)

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

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

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

* LIETUVIŠKA AKUfiERKA
Telephone Triangle 1450

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.vienos sekundos, 
nulūžo sostas!

i kumščio sportas 
galvą susiėmęs, 
ir visas skiepas.

1. Alytus — gatve ir laikrodis
2. Alytus — du Fordukai Alytuje 

, 3. Anykščių Miestelis
4. Birštonas, Lietuvos Svciknti-

nyčia
5. Daugai, Bažnyčia ir kaimas 

įgulos Bažnyčia, Katedra Kau
ne

Jurbarko
Jurbarko
Geležinio 
Kaunas, 

v us i cm s .
Karo Mažėjus Kaune, Laisvės 

Varpas
Kauno Stotie, didžiausia 

tuvojo
Kąunaa, Rotušė, Žemaičių 

tedrn
Karo Muzėjus, Visas 
Kėdainių Gelžkclio stotis 
Kėdainių Gimnazistės ir mili

cija
Kėdainiai, Lietuvos Ulonai 

Mieste
Kalvarijos rinka kermošiaus 

metu
Kaunas nuo-Žaliojo Kalno va

sarą
Kauno Katedra ištolo
Lietuvos Kauno Universitetas 
Lietuvos Prezidento “Baltasis 

Narnas ’ ’
23. Lietuvos sportininkni-futbolnin

kai
24. Lietuvos Goneralis Stabas—ge

nerolai
25. Mickevičiaus poeto

namai
26. Merkinės Bažnyčia
27. Palanga, Birutės Koplyčia
28. Palanga, Stebuklų vieta
29. Pažaisliu dvaras
30. Seimo Rūmai Kaune
31. Simą no Daukanto kapas
32. Aiaulėnai, upė Šušvė ir
33. Aiaulėnai, Kryžius prie kelio
34. Šiaulėnai, dirvos ir malūnas
35. Šiaulėnai, Bažnyčia ir rinka
36. Šiaulių GclŽkolio stotis loko-

motyvas
37. Šiaulių mieste,' gatvė į bažny

čią
Tiškevičiaus grafo dvaras 

Ja n goję
Virbalio gelžkelio stotis, 

kurią visi amerikiečiai 
žinojo

Veliuona, bobelės ir aguonos 
paupin, ant kalno

78.
6.

r 7.
8.
9.

JO-

•; Il

12,

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

38.

39.

miesteli*
Bažnyčia
Vilko Pulkas
Paminklas karo žu-

Lie-

Ka

gimt ieji

tiltas

Pa-

per 
va-

40.
41. Veliuona,

bažnyčia
42. Veliuonos bažnyčia ir škaplier- 

ninkai
Vilkijos miestelis
Dainos Dions. Kauno publika
Lietuvos prezidentas ir ininis- 

f oriai
Rimkus ir kiti kompozitoriai 

56. Muzikos akademija Kaune
Grinkiškio bažnyčia ir upė 
Kelmė, bažnyčia ir plentą# 
Grinkiškio bažnyčia iš arti 
Tėvas, motina, ir ūkininko vai

kai kieme
Pašušvės bažnyčia 
Biiptni

• 43.
53.
54.

58. 
’ 60. 
■ 61.

62.

63.
‘64.

> 65. Vestuvės, muzikantai po šiau
diniu stogu 

Baptų bažnyčia 
Balutis, generolas ir 

Lietuvos
Lietuvio viens sėd i s 
Parinktieji Lietuvos

66.
67. admirolas

80.
81.
82.
83.
81.

86.
89.
90.

ant Upė 8

įniko ma

PO 10 CENTŲ ATVIRUTE
Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—

72. Penkios bobos bulves kasa
73. Lazdijai 
75. Klaipėdos turgus

Ukmergė, paupis 
A k men io bažny t kaim '13 
Ukmergės bažnyčia 
Raguvos bažnyčia 
Raguvos bažnyčia 
Taujėnų bažnyčia 
Klaipėdiečiai laive 
Seirijai 
Alvito bažnyčia 
Lietuvos oficieriai 

nevrų
Mariam|»olės bažnyčia 
Žeimių bažnyčia 
Alvito ežeras 
Mariampolės Gimnazija 

92. Virbalis, ištolo
94. Prienų Rinka, kermošiaus 

na
95. Prienų tiltas
96. Vilkaviškis, motoreiklas 

plento
Vilkaviškio bažnyčia 
Lazdijų bažnyčia 
Lazdijų bažnyčia 
Vestu vės, 

n us ’ ’ 
Taujėnai, 
Panevėžio 

diena 
Ukmergės 
Mažionių bažnyčia 
Virbalis kermošiaus dieną 
Virbalis, škaplierninkų 
Tikras Lietuvos eržilas 
Prienų bažnyčia 
Prienai, iš tolo 
Vilkaviškis, gatvė 
Ūkininko sodyba, su kryžium 
Joniškio Rinka 
Joniškio bažnyčia 
Vestuvės, važiuoja 
Kauno Žalias tiltas 
Garliavos bažnyčia 
Liudvinavas, gatvė 
Alvitas, ištolo, per 
Krosnos bažnyčia 
•Saulės mokykla 
Vilka viskis, bobelės 

traukia 
•Seirijai, gatvė 
Mariampolės rinka 
Mariampolės paštas 
Graži sodyba ūkininko 
žydeliui Lazdijų rinkoje 
Avcntežeris 
Kėdainių dvaras 
Kėdainių bokštas 
Dotnavos Ūkio akademija 
Uziirai Kėdainių rinkoje 
Kėdainių plentas 
Kėdainių dvaro kiemas 
Kauno Geležinis tiltas 
Klaipėdos uoste laivai 
Klaipėda, upė Drangč 
Klaipėda, nuo marių 
Nemunas ledu sukaustytas 
Nemuno garlaivis

166. Kaunas, sušalęs Nemunas
167.
168.
169.

97.
98.
99.

100.

101.
102.

103.
105.
106.
107.
108.
109.
1 10.
111.

111

118.
119.

121.
122.

12(1

128,

153.
154.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

161.

170-

171.

di e-

ant

iš šono 
jaunoji “apsidabi-

įvažiuojant
Rinka, kermošiaus

rinka

būdos

j bažnyčią

ežerą

j bažnyči&

d

H

Sugrįžo Dainininkas, 
P as Pranas Rimkus

“Vienybės” Direktorių susi
rinkimas įvyks Antradieny, Ba
landžio 
vakare, 
lankyti, 
kalu.

7 d. Pradžia 8:30 vai. 
Meldžiame visų atsi
neš yra svarbių rei- 

Valdyba.

68.
60.
70. Generolas Žukauskas 

rinis
Dotnuvos bažnyčia71.

Ko ra i 
su oficie-

178.
180.

Ledai eina Nemunu
Aleksoto tiltas
Valdininkai uliavoja su pane

lėmis
“Peno#’’ mašinistas, komluk-Į^ 

toris ir kiti
Acimynišksis piknikas netoli^ 

(grybų
Du plikini, barzdyla ir panelės®
Lietuviška gegužynė, arbi

nikus
Garlaivis kasasi Nemunu 
Piknikas darže Lietuvoje 
Tie, kur augštai skraido

pik-

*

Siųsdami užsakymą pažymėkite numeriu 
ir vardu katras atvirutes norite

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

Įr*( MM M jjW »vi i tV7 IV1.' >V7 >V7 J

Praeitą šeštadienį sugrįžo 
Brooklynan dainininkas, p. Pra
nas Rimkus, kuris nesenai iš Į 
Lietuvos atvykęs gastroliavo 
su koncertais Bostono ir kitose 
apylinkėse. Jo koncertai gana 
dailiai nusisekė.

Jisai sykiu turėjo Bostone 
paveikslų vieno iš žymiausių 
Lietuvos piešėjų, Kazio Simo
nies, kuriuos paveikslus iš Lie
tuvos atsigabeno, ši nemaža į- 
domių dailės meno kūrinių ko
lekcija manoma ir Brooklyne iš 
statyti per tani tikrą Parodos 
Komisiją, kurį vėliaus prane
šianti publikai smulkesnių apie 
tai žinių. Reporteris.

o Miestą Pasidairius

Kliubo Susirinkimo

Balandžio 3 d. įvyko bertai- 
ninis L. A. Piliečiu Kliubo susi
rinkimas. Iš raportų pasirodė 
kad pereitą susirinkimą persta
tyta 10 naujų narių, šiame su
sirinkime priimta 4 nauji: T 
Dapkcvičius, J. Lapašauskas, 
K, čėrka ir V. F. Valeika. Nau
ji perstatyta: J. šteinis, J. Ga- 
liauskas, J. žėkas, J. Lumdžins- 
kas.

Nauju Kliubo darbininku iš
rinkta Mikas Nazveckas.

Bazaras gerai klojasi, žmo
nių lankosi apsčiai kas šeštadie
nis ir sekmadienis. (Prieš Ve
lykas šeštadienį nebus, bet Vė
lokose bus).

Korespondentas.

Mirtis Brooklyniečio 
Povilionio Lietuvoje

(Laiškas). Gerbiami draugai 
Broklyniečiai! Pranešu pažįsta
miems žinią, kad mirė mano vy
ras, a. a. Pranas Pavilionis, ku
ris nesenai iš Brooklyno buvo 
parvažiavęs Lietuvon. Paliko 
mane alpstančią ir dukrelę Mil
dą. Mirė Kovo 4 dieną. — Jis 
sirginėjo beveik metus laiko, 
bet gydėsi ir visada vaikštinė
jo. Ir tą dieną jis dirbo ir 
vaikščiojo ir juokavojo; bet 
eidamas per kambarį pasijuto

fu*-: . .■ __i. _ »— I, ■,,, » _ ...... ■•—»■ AM .. . ... - - . - M—.-. — » - A A.A. . .
-.........................    . ir—

— Adomas B. Stankus, “Vie- 
keliaujantis įgaliotinis, 

šiomis dienomis sugrįžo šven
tėms į Brooklyną, paskui vyks 
į Bridgeportą. Po švenčių vėl 
ketina “Vienybės” reikalais va
žiuoti į Pennsylvaniją, kur ke
tina apsistoti apie Pitts'burgą 
darbuotis ilgesniam laikui.

— Visi TDM. 3-čios kuopos 
nariai, ir abelnai publika, tėmy- 
kit mus rengiamą “Margučių 
Vąkarėlį”. Aš pastebėjau, kad 
mus šis rengiamas vakarėlis la
bai mėtomas ir vis klaidingai 
iranešama.

“Vienybės” 41 nr. buvo pra
lošta, kad Margučių Vakarie
nė bus svetainėje Knapp Man
ion. Tas klaida. Mūsų vakarė
ja tikrai įvyks 26 Balandžio 
“Vienybės” Svetainėje. Tą tė- 
nykit, nes rengėjai labai stro
piai darbuojasi ir bus labai 
smarkus vakarėlis.

K. širvydienė, 
TMD. Narė.

— Moterų GI. Draugijos ren
giamas balius 6 d. Gegužio, 
Knapp Mansion svetainėje. Tas 
engiama našlaičiu naudai, 
-aip ir kas metas Gegužio mė
nesi L. M. G. D. rengia de’. 
našlaičių. Taigi visi tėmykit ir 
tžsi rašyk it savo kalendori uose, 
<ad nepamirštumėt, ir kad ki- 
os draugijos neparengtumėt 
nt virš minėtų dienų kokių pa

dengimų. K. širvydienč,.
L. M. G. D. Pirm.

— Globos susirinkimas bus 
Balandžio 9 d. vakare, “Vieny
bės” Svetainėje. Visi ir visos 
m^irinkit! K. širvydienč.

— Rūbsiuvių Apsigynimo 
Sąjungos1 prakalbos įvyksta Ba- 
’andžio 15 d. vakare, Amalga- 
’leif't salėje. Siuvėjai — įsidė
mėki t !

Marijona Tamklenč 
rgprie palagų ant pareikalavimo?|5 
jęFdioną ar naktį, taipgi ir nedėl X? 
^dieniais. Darbą atlieka atsakan 
^Včini už prieinamą kainą FS

80 STAGG STREET įOį

Brooklyn, N. Y. M
Tel. Stagg 6711 $

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vak. ir pagal susitarimų.

Dr. 
yra 
ne

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na-Į 
turopatlšku Būdu. Vaistai negydo, nes 
vra nuodais. Garsusis Dr. Osler’is, | 
M. D., sako, kad tas yra geriausis gy- I 
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O 
Reid, M.D., sako: “Viena diena 
daugiau kūdikių išžudoma vaistais
gu kad senajam Bctliojį aukoms krito 
nuo Berodo žudynės.’’

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ir ateik į

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

5 Blccckcr Street
Kamp. Bushwick Av. netoli Greene Av 

Brooklyn, N. Y.
Patarimai Veltui

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

Nedėl. nuo 10 iki 2. 
Kitomis dienomis pagal sutarimų.

Tel. Foxcroft 9468

Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms
Lietuvoje.

J0N&5 AMBROZAVTIS .

MES UŽLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me
talinėms dūdelėms, kurie niekad ne
genda, l’Li vėrini, Pianai, Gntunafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo
kėjimų.

Turim ir antrarankių ir labai į 
gių, pradedant nuo $100 ir dauginus.

Taipgi didžiausias eiles pagamiunm 
lietuviškų ir kitokių Rolų Pianams. 
Rekordų Gramofonams. Viską prisiun
čia m į bile miestą S. V. Taisom, tū- 
niaam ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne koks 
pamėgdžiotojas...

J0NA8 B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tol. Stagg 6262

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba
zo ri u.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
viu. 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

*0 Wall St., New York.
Tel. Hanover 6560

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

tine adresu

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
dau*. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gu* ir uždedu nauju*, fiiai* rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAU8KO 

53 Montleth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Bavninka*)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir uS 
prieinamą kalną; talppat pasirendavoti svetainę susirinki* 
maras, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
1.11 GRAND STREET

Brooklyn, N Y

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdinta*

[**4a*,*k'**'*"**'*4B>**,****<* o —» * * -T t •» w w * * m ■ w w ^*r * n T

| MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ Į 
j Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill

1 šeimynos $5,500 ir augščiau I rt *■» d r «“» » 4- M 1 * « a M a _ X . - _ 1 — ’
mokesties. Taipgi pastatome na- I 

mus ant jūsų pačių loto. Pa- * 
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 

Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066 ' (

t Sekcijoj: — 1 įr 2 šeimynų.
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie i

3
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KRISTAUS MOKSLAS IR ŠIŲ 
LAIKŲ KUNIGAI

Rašo Racionalas

.ir savo įbegiu ką tik pagauna 
vis sujudina: randa pagalaik- 
štį, — panėši; randa akmenaitį, 
— paritina ir apdilina; randa 
malūno ratą, — jį suka. Reiš
kia, kas vandenio spėkai pasitai 
ko ant kelio, viską paliečia, ir

jo jausmų, jo sielos.
Kaip įstačius^ naują aparatą 

ateina ir veikia elektros srovė, 
taip į gimstantį kūdikio kūną 
ateina gyvybės sriovė ir veikia 
jame.

Kaip sugedus elektriškam a-

Iš Amerikos Lietuviu Gyveni
■_____ :_______________ z

III.
Ar Yra Dūšios, ir Ar Jos 

Nemirtinos

Kunigai pasitiesę šventraštį 
sako, kad kiekvienas žmogus tu 
ri kūną ir “dūšią,” sielą; kad 
kūnas yra mirštantis, o dūšia 
nemirštanti. Bet mokslas ištyri
nėjo visą imogaus anatomiją, ir 
viską pas žmogų randa, tik dū- 
šios neranda. Suseka pas žmo
gų gidą; bet ta siela, taį tik re
akcija vidujinių žmogaus krūti
nės pajautimų, jausmų. .

Tikėjimo šalininkai mums 
aiškina, kad dūšia yra tokia pat 
kaip ir kūnas, tik žmogaus aki-

puaxjti
UtDBGI-

MA>

'I Apsaugok >velkat|

SANYKITg
ProfUaktas vyrami, 

geriausia apnang* 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 3Se. 
(Tarba (4’s) |l.

Visose aptiek os e ar 
8aa Y-Kit Dept. A. 

99 Beekman St. 
New York 

Prašyk apruiyniu

mis nematoma. Jie sako, kad 
dūšia yra įmauta į kūną taip, 
kaip batas į roberį-gaiošą. Kaip 
tik dūšia kūną apleidžia, tai 
kūnas miršta. Bet medicinos 
mokslas parodė, kad tas neturi 
jokio pamato. Medicinos mok
slas rodo visai ką kitą: kai kū
nas sugenda, miršta, tai gyvy
bė tada apleidžia.

Tad ar yra tokia “dūšia,” 
kaip kunigai aiškina?

Tokių “dūšių” nėra, žmogus 
gyvena ne todėl, kad jame yra 
“dūšia,” bet todėl, kad gyveni
mo, gyvybės jėgą jo kūnas sa
vyje gali palaikyti, žmogaus kū
ną palaiko gyvybės jėga.

Kas tad yra gyvybė?
Gyvybė yra tam tikra elek

triška srovė, kuri plaukia per 
visatą, — per laukus, miškus, 
jūras: žodžiu — per visą vita- 
tą, ir palaiko augmenis ir gy
vūnus gyvus.

Bet kaip ta gyvybės spėka- 
srovė veikia?

Ji veikia taip, kaip veikia 
upės vanduo. Upės vanduo bėga,

A. Kandrotas A. Mikalauskai A. Vlkrtkaa

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia

Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių Ir Vi- 
■okioe rūšies dešrų, pagal prieinamiausiai kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paikirai ant vietos ir iSsiuntinėjame ant pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiikai ar per laiškas —

ant kožno dalyko padaro įtek
mę, priverčia veikti; bet del 
kitoniško fiziško-chemiško sudė
jimo Ikožnas daiktas-pagalaikš- 
tis, akmuo, malūno ratas — 
kitaip veikia.

Ji — gyvybės spėka — vei
kia taip pat kaip elektra. Jūs 
matote gatvekarį, didelės dirb
tuvės mašineriją, prie durų 
varpelį, augštame bokšte laik
rodį, ir tą kelmą ką padaro mo
terų plaukams “permanent 
wave,” ir kitus elektriškus apa
ratus. Ta patį elektra, bet del 
aparato kitokio sutvarkymo, 
kožnas veikia savaip. Gatveka- 
ris bėga, dirbtuvės ratai suka
si, durų varpelis skamba, laik
rodis laiką rodo, i r taip be pa
baigos.

Tai ir gyvybės sriovė taip 
pat veikia. Ji, del kitokio fiziko- 
chemiško gyvių bei augmenų 
taip veikia. Pas augmenis yra 
sudėjimo, kožname dalyke ki- 
pastovj fiziška sudėtis, tai pa
stoviai veikia; pas žmones ir 
gyvūnus yra pereinanti fiziška 
sudėtis, tai jie ir daro įvairius 
judėjimus — o kai žmonės turi 
dar kitokią galvos ir burnos su
dėtį, tai jie dar ir protauja ir 
kalba. Tai tau ir visa “dūšios” 
misterija. Ką kunigai vadinda
vo "dūšia,’’ tai mokslas surado, 
kad yra tik gyvybės jėga.

Reiškia, kožnas žmogus netu
ri atskiros “dūšios,” taip kaip 
inksto taukuose, bet per žmo
gaus mėsinį aparatą plaukia tik 
gyvybės sriovė, kaip per elek
trinį aparatą elektros sriovė. 
Ir pagal žmogaus fizišką stip
rumą bei silpnumą, jautrumą 
arba nejautrumą, gerumą ar 
negerumą, apsireiškia ypatybės

paratuj čiela elektros stotis ne
gali priduoti judėjimo, taip ir 
sugedusųam žmogaus kūnui vi
sa gyvybės spėkos jūra nepri- 
duos judėjimo-gyvybės: kūnas 
sugedo, gyvybės jėga negali 
veikti, .— miršta.

Tas išaiškina gimimo, mir
ties, gyvybės bei sielos — “dū
šios” misteriją, — ir sumušą 
visas anksčiaus aiškintas teo
rijas.

Sakyti, kad žmogus turi ne
mirštančią dūšią, tai netiesa, 
žmogus neturi tokio dalyko 
kaipo nuosavą, nuolatinę, vi
duryje kūno esančią “dūšią.” Jo 
gyvybė priklauso nuo oru plau
kiančios, taip sakant, elektros- 
gyvybės, spėkos. Ta gyvybės 
spėka plaukia per žmones, gy
vius ir augmenis, kaip elektra
per aparatus, štai kodėl užčiau-

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpotnt 3359

ĮWaraėgh>tKffgger.g^.ž>.?ragr.Vw

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

nuo 11 vai. ryto iki 3 

NEW 

129 — 2nd Avenue,

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas ėofcrio-meknniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 

garantuojamo laisnj ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomissų mokyklų. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampu 14 gatvės) New York City

OSVALDAS KIBURIS
yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienu ras skanins valgi na, 
uikandžlis ir ėranglšk| nžėjim*. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

QLENM0RB A VENŲ H, 
(East New York)

BROOKLYN. N. T.
TeL Cypress 3980

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar kaip 
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 Wassennano kraujo ištyrimas, komiška 
analyze. Tikras atspėjimas if moderniškas gydymas.

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

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

ČIA TALPINAMA EDTIOl Ii AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUBŲ GABIŲ 
K0RH1F0MDBNTŲ APIE TBAT1U1, BALTUI, PRAKALBAI IB ABELN< JUDĖJIMU

< ■ L . >>. L < L / 4\ i ŠV /ŠV/ ŠY

WILKES-BARRE, PA.
Keletas įvairių Žinučių
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pus žmogui burną ir nosis, į ke
lias minutes jis miršta: jis ne
gauna gyvybės jėgos į save, ir 
jo kūnas palieka, kaip aparatas, 
nutraukus elektros vielą — su
stoja.

Prieš šitą teoriją gali ginčy
tis ne tik mūsų “feldšeriai” Ke- 
mtšiai, Pakštai, ir Ko., bet ir 
Romos italas, kiek tik nori. Jų 
nemirštančios "dūšios" teorija 
nieko nereiškia. Jeigu jau “dū
šia’ yra ąomirtinu, tai kur ji 
dingsta užčiaupus žmogui bur
ną?

Ir kunigai kalbėjo, kalbėjo 
mums, kad jie gano “dūšias,” 
kad jje tikėjimą pildo; bet jie, 

, kurie šiek tiek mokinosi, žino, 
‘kad tokio dalyko kaip “dūšia” 
vikai nėra, ir kad visas tikėji- 

’ mas tai tik yrą praeities pasa- 
' ka. Užtai jie dąbar iš tikėjimo 
pasidarė sau bizjiį, ir biznieriau- 
ja kaip tik išmano.

HOLLANDI 0 AMERICA LINE
Tiesos trntnpas kelias per Rotter

dam'p, j ir Ii visų dailų
LIETUVOS 

Laivai kaa aavaitf 
Neprilygstami patogumai 

Mes pngolbatime ganti reikalingas 
dokumentu* (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko viena smulkmenas, 
Ir keleiviams rūpinamasi nno pra
džios kelio iki pabaigos. 
Kainos ir laivų tvarkraitis pęslu- 
ėinmns pn prašius.
Rezervavimui Ir Informaeljų dalei I 
rašyk bile vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 8Ute Street New York..

ODINĖS LIGOS

SEVERAS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

Antiseptiškas mostls.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa J Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENAI

Naujas 8. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa 
skili be kliūėių grįžti Amerikon ne 
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pa*aulv, 
OLYMPIC. LAPLAND, PITTS 
BURGH, etc. siūlo greitų kelionę j 
Cherbourg, Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę 
Visi mūsų 3 i’ios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturioms ar šešiems žmonėms. Pa 
toguriini, puikus maistas ir manda 
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star Link 
Red Star Line 

No 1 Btuudway, New York

NORTH6ERMAN

I
'’“ LLOYD—"
SUGRETINĘS LAIVKORTĖS

NUPIGINTA KAINA

Į LIETUVĄ

PER BREMENA

Puiki Trečia klesa, kajutos

Neplltečial grjžtantl bėgy 12 I 
mėnesių, be kliūčių Įleidžiami

32 Broadway, New York 
arba pas vietos agentus

Pirmiausiai kreipki* į aptiakų.

it
W. F. SEVERĄ CO. * 

CEDAR RAPIDS, IOWA

and 
and 

to
no-

For r all stomach 
intestinal troubles 
disturbances duo 
teething, there is
thing bettor than (i 
safe Infants’ and 
Children's Laxative.

Babies 
Love

Mrs. Winslows 
Syrup

Bell Phone: Oregon 086<VJ.

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

L—I—E—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

Viktoras Zigmantavičius ka
syklose liko šūvio pagautas; vi
są kūną ankapojo anglis ir ran
ką nulaužė; laimė, kad šūvis ė- 
jo į kitą šoną nuo stovinčio Zig- 
mantavičiaus, tai liko gyvas tik 
su žaizdomis.

šią savaitę gavo persiskyri
mą su vyru Marė šeškaitis. 
Priežastis — pabėgimas. Apsi
vedė Sausio 8, 1906, per kun. 
A. šaulinską; ^abar sulaužė 
vedybų sakramentą po 17 me
tų; jie turėjo ketvertą vaiku
čių tarp savęs.

Kita persiskyrimo byla pa
duota į apskr. teismą, Onos 
Vaicfkienės; skundas esąs: vy
ro žiaurus pasielgimas su mo
terių. Apsivedė Gegužės 7, 1918 
m.t per kun. šupšinsktį; turėjo 
porą vaikučių.

Lietuviškas kliubas padavė 
prašymą į apskr. teismą gauti 
čarterj “The American Lithua
nian White Star Club”, reikale 
apsaugos ir pašalpos. Valdyba 
yra: Jonas Budrevičius, Stasis 
Zakarauskas, Kostantas Demi- 
kis, Matas Kvietkus ir Justinas 
Dėmėkis.

čia reiktų pagalvoti, ar įvyks 
Visi yra nariai SLA., ir žino, 
kaip sunku sutvertį pašalpinę 
draugystę — ir dar Wilkes-Bar
re, Pa. — ir užvardyti “Ameri
kos Lietuvių Baltos žvaigždės 
Kliubas;” o visi yra ateiviai ir 
tautininkai.

Kas pasidarė su D. L. K. Kei
stučio draugija? Regis, yra įva- 
les laisva, nes ją valdo laisvi 
nuo Romos agentų žmonės ir 
tverti kitą, lėšas teismo paneš
ti. SLA. apsauga ir pašalpa re
gis gana augštos, o virš minė
ta Valdyba nepriguli į augščiau 
sius skyrius, bet tveria kitas 
draugijas, kur jau visos beveik 
atgyveno savo dienas, arba jos 
jau suskaitytos.

Buvo prakalbos J. Makauskio, 
Seimo eks-atstovo; rengė ALTS 
55 kp. žmonių buvo mažai — 
viso apie 50; kenkė Romos a- 
gentai ir komunistai. Aukų sa
lėj surinko $15.

Su prakalbomis čia yra taip; 
niekas neina j jas, nes visi pa
siskirstę į partijas. Praeitus me 
tus po SLA. Seimo buvo reng
ta prakalbos ir buvo žmonių tik 
viso 25; rengė kokis ten drau
gijų sąryšis; kalbėjo Prusei- 
ka (Valhalas) buvo 33; penki 
tuomet buvo naminukės taip nu 
siragavę, kad kėlė lermą visą 
laiką.

Buvo prakalbos vienos ben
drovės, ir ten buvo žmonių bu
vo pora tuzinų.

Tai patyriau, nes kalbinau ei
ti į paskutines dvejas, kur buvo 
į pusę mėnesio, ir gavau at
sakymą: neisiu, nes ten party- 
vės; nuo kito gavau atsakymą: 
tautininkų buržujų — neisiu; 
o katalikas pasakė, kad jam 
uždrausta niekur neiti, tik į baž 
nyčią.

Wilkes-Barrieciai turi pa
gyti iš tos ligos, — ir greitai, 
nes kenkia patiems rengėjams 
ir kartu partijoms.

Nicniu Jonas.

taigi visi jį ir mylėjo. Į jokią 
parapiją nepriklausė, buvo lais
vas žmogus; likosi palaidotas 
be bažnytinių apeigų.

Mirė Marijona Brundzienė, 
po ilgos ir sunkios ligos, turėda
ma amžiaus vos tik 27 metus; 
paliko dukterį Birutę 7 metų ir 
vyrą K. Brundzą dideliame nu
liūdime. Prie jos laidotuvių 
daug publikos dalyvavo. Likosi 
palaidota su bažnytinėm apei
gom per vyskupą Gritėną.

Po visų pamaldų vyskupas pa 
sakė įspūdingą pamokslą, pri
taikindamas prie jos gyvenimo. 
A. a. Marijona Brundzienė bu
vo dora ir gera moteriukė; liko
si palaidota ant Lietuvių Tau
tinių kapinių.

Mirė Simanas Stumbrys, tu
rėjo savo ūkę netoli Scrantono, 
kur ir pasimirė. Buvo vedęs, su 
šeimyna gražiai gyveno; am
žiaus turėjo 52 metus; paėjo iš 
Vilniaus rėdybos; buvo populia- 
riškas žmogus, prigulėjo prie 
Lietuvių Tautinės Bažnyčios; li
kosi palaidotas su bažnytinėm 
apeigom per vyskupą Gritėną 
ant Lietuvių Tautinių kapinių.

Mirė Ona Margienė; paėjo iš 
Kauno miesto, 32 metų amžiaus 
paliko 5 našlaičiais vaikučius 
ir vyrą Joną Margį dideliam 
nuliūdime. A. a. Ona Margienė 
buvo gabi moteriškė, mokėjo 
daug kalbų: ruskai, žydiškai, 
vokiškai, lenkiškai ir lietuviš
kai. Buvo linksmo būdo; jeigu 
žmogus ir didžiausiam nuliūdi
me būdavo, tai ji prajuokinda
vo savo satyriška kalba. Buvo 
laisvų pažiūrų moteriškė; liko
si palaidota ant Lietuvių Tauti
nių Kapinių. J. Pctrikys.

Kovo 29 d. tautinė parapija 
surengė prakalbas gerb. K. J. 
Paulauskui, “Sandaros” darbi
ninkui iš So. Bostono. Nors bu
vo tą vakarą parengtas ir ko
munistų kokis ten “muštras” ir 
visą dieną lietus lijo, vienok 
žmonių prisirinko pilna svetainė 
ir visi atydžiai klausėsi p. Pau
lausko prakalbos. Jisai pirma 
kalbėjo temoje: kur mus, mūsų 
kunigai nuvedė ir dabar kur 
jie veda, — ypač Lietuvoje, ir 
dabar, Amerikoje. Antra tema 
buvo? Kas yra lenkų-Romos 
konkordatas, kurio nori ir Lie
tuvos kunigai su Romos Papa 
padaryti, ir ar tas būtų sveika 
Lietuvai. Visa tai kalbėtojas 
gana nuosekliai išaiškino ir vi
si suprato, kokį našta tuomet 
užgultų ant Lietuvos žmonelių. 
Taipgi ragino remti pažangias 
Lietuvos partijas, ypač Valstie
čius Liaudininkus. Buvo ir 
klausimų, kuriuos kalbėtojas 
gerai išrišo.

Patartina ir daugiaus tokių 
prakalbų surengti.

Į Dabar pas mus buvo be per
traukos, 48 valandos lietus. Upė 
Merrimack labai pakilo, taip, 
kad nekurios dirbtuvės negalėjo 
dirbti ir daug vasarnamių bu
vo vandenio apsemta visu pa
kraščiu upės.

Leipalingio Dzūkas.

WORCESTER, MASS.

Audra prisivėluuįam puodely

LAWRENCE. MASS.

Margos žinelės

Mūsų tautiškas kun. S. Šlei- 
nis, pasitaręs su komitetu, su
šaukė parapijos susirinkimą ir 
nutarė patraukti teisėn So. Bo
stono “juozupėlių” organą “Dar 
bininką” už šmeižtus, kurie til
po šiame laikrašty. Tas laikraš
tis ne tik visokiais lapeliais, 
bet dar ir savo skiltyse šmei
žė tautišką parapiją ir jos ku
nigą, dėlto parapija ir kunigas 
nutarė paieškoti apsigynimo per 
teismą.

Kaip girdėtis, byla iš tikrųjų 
būsianti, nes kun. šleinio pusės 
atstovai jau ir uždraudą (at
tachment) esą uždėję ant “Dar
bininko” namo. Aplinkiniai jau 
pradėjo šnekėti, kad bus didelis 
“faitas.”

Nėra dyvų, kad tokios bylos 
atsiranda, štai nesenai pas mus 
buvo Romos katalikų didelės mi 
sijos, kuriose įkun. Bumša, kai
po “misionierius,” padedamas 
dar kito sau panašaus, net per 
dvj savaiti kcilkė kitaip manan
čius žmones, taip, kad daugelis 
labai pasipiktino. Buvo per mi
sijas ir klausimų, bet jų pačių 
surašytų. Vienas buvo klausi
mas: “Kur yra pekla?” Atsa
kymas buvo duotas tokis: “Ta
vo širdy. ” Bet nedaug ką lai
mėjo, nes žmonės jau šneka: 
“Gana jau mus mulkinot.’’

Mūsų komunistėliai vis dar 
nenurimsta SLA. 57 kuopoje. 
“Draugučiai” neriasj iš kailio 
pavjolu, matydami, kad nauja 
318 kuopa, nuo jų atsikračiusi, 
turi labai geras pasekmes, kaip 
narių prirašinėjime, taip ir vei
kime. Dar tik 5 mėnesiai, kaip 
318 kuopa gyvuoja, o jau pri
rašė naujų narių apie 40, ir tai 
daugiausiai ant 1000-nės ir 600- 
nės pašalpos. Ne veltui “drau
gučiai” nors rezoliucijoms per 
“Tėvynę” ir savo “urganus” 
bando mus triuškinti.

Nesutriuškinsit, mes sakom!
J. K.

PHILADELPHIA, PA.
--------- - ------- '

Vis dar ieško iškeliavusio pa
sivaikščiotų laikraščio.

Kovo 31 d. čionai buvo atva
žiavę keturi vyrai iš Wilkes- 
Barre, Pa., Lietuvių Industrijos 
Bendrovės šėrininkai, kuri prie 
kun. Petraičio nubankrūtijo. 
Tie vyrai klausinėjo: kur kun. 
Petraitis spausdina “Tėvynės 
Balsą” ir ar tai nėra ta pati 
spaustuvė, perkraustyta iš 
Wilkes-Barre. Mat, sakoma, kn. 
Petraitis pardavė Bendrovės 
spaustuvę už $700, o ji buvusi 
verta 12 tūkstančių. Ir to viso 
direktoriai nežinoję. Pasirodė, 
kad kun. Petraitis spaustuvės 
dar neturįs, tik rengiąsis pirk
ti. Kokią spaustuvę pirks, nėra 
žinių.

Tie vyrai pasidarė sau kelio
nės išlaidas ir išvažiavo namo 
nieko gero nesužinoję. .

Kalbėjęs.

‘SCRANTON, PA.
Pasimirę lietuviai

PIRKITE 
“VIENYBES” 

ŠERŲ! 
Vienas Šeras 

10 dolarių.

šiomis dienomis čia pasimirė 
šie lietuviai: Jonas Rėklys, mi
rė po ilgos ir sunkios ligos; tu
rėjo džiovą; amžiaus 44 metų, 
Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paėjo jš Suvalkų Rėdybos. An
glių kasyklose bedirbdamas ga
vo nesveikatą ir iš to turėjo 
kraustytis į aną pasaulį. Buvo 
doras ir geras žmogus; su vi
sais sutiko gražiai gyventi, už

Tel. Greenpoint 5762

J. MAšINAUSKAS
— ir —

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

Fotografuojame Ir malevojame viioklos rūšies paveikslus; p*, 
darome didelius ir atnaujiname senus. Darb| atliekame už ma
ži kaln%. Ant pareikalavimą einame Į namus, kaip tat del: pa- 
grabų ir bankletą. Todėl jei mylite turėti geresnės rūšies pa- 
veiksl|, reikale kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

328 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y. 
Tarpe So. 2-ros ir 3-čioa gatvių
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MEILĖ
Rašo Anin Rūkas

Didžiausia žmogaus laimė — 
mylėt ir būt mylimu.

Meilė nepasiduoda nei pini-

matyt laikraščiuose pabėgusių linkinis; čia turi supult vieno 
ieškojimas, su gausiu atlygini-* su antru: palinkimas, mokslas, 
mu tam, kurs .praneš apie esan-' užsiėmimas ir gabumas, kaip ly

gam, nei turtui; nei garbei, nei 
sumanumui; ji lieka savistovi, 
gema liuosai, savaimia, ir veltui 
įgijama.

Meilės donis — širdis, širdis 
už širdį — išlyga.

Poetas Mairnois pašiepiančiai 
išsitarė:

“...Už auksą nupirksi krūti
nę...” nupirksi krūtinę, kaip ir 
dauguma šių dienų, kad perka, 
kurioj nėra nei širdies, nei mei
lės; tokia pirkta meilė, be atbal
sio. Geriau nupirkus mumiją, 
negu gyvą: mumija nepadarys 
bent nesmagumo, užvydo, o gy
va krūtinė, padaro gana daug.

Juokinga ir skaudu matyt, 
kaip suaugęs, subrendęs žmo
gus, siūlo savo turtą-auksą už 
meile, tikėdamas nupirksiąs už 
pinigus meilę; aukso gobšių 
daug randasi, tik nėra meilės, 
kuri liuosai išlaukiniam prie
dui — kraičiui pasiduotų.

Meilė už meilę įgijama; meilė 
liuosesnė už mintis daug. — ji 
net sveiko proto nepaiso: ji su
trempia visas išlaukines kliūtis, 
Įstatus, ^prievoles, ar padorumo 
dėsnius; ji skrenda ten, kur sie
la kelia, kur svajonės sparnai 
neša: arba tiksliai ten, kur ki
ta širdis jai atliepia-plaka.

Neišmintinga, bandyti meilę 
sulaikyt išlaukinėm priemonėm, 
kt. priesaika, prižadu, šalies į- 
statais, ar dera “laikykies ma
ne, nes man pasižadėjai -’ ar sa-j 
vo stiprumu. Kur spėka porą 
riša, ten tik prievolė, o ne m ei- i 
lė vieši. Prievolė, meilės pa
motė, o ne sesuo. Dažnai tenka

valėtų stabe.n liepsnot.
Meilė apima penkis apsireiš

kimus išlauk: lytiškąjį (roman
tizmą), šeimos — (familiaru), 
tėvynės — (patriotizmą), visa
tos — (altruizmą) ir savymei- 
lės (egoizmą).

Meilė be pavydo, tai tik visa
tos (altruistine) galima. Porinė 
beį, lyties meilė viena iš stip
riausių, kurią visi supranta, vi
si gyvena ar pergyvenę. Geis
mas, paveldėjimo mylimo, yra 
gamtiškos vienpatystės (mono- 
gamijos) pagrindas, ir pama
tas artimo draugingumas. Ly
ties pojūčio jėga vedė žmoniją 

11 rie įvairių tikybinių apeigų (ce 
remonijų).

Mano siekiniu paliest, vien po 
ros meilę, su kuria visi maž
daug susipažinę.

A bei n i meilės apsireiškimo po 
į budžiui: sutuopimas švelniųjų 
minčių ant asmens, ar lyties 

'meilės; žymiausi minties stijau- 
1 dinimo pradojai — geismas bū- 
I ti šalia mylimo, ir džiaugsmas 
1 esant drauge; liūdėsis skirian
tis; ilgėsis, ir sutuopimas vaiz- 
duoties, ant pasišalinusio.

Meilė tur, lydėt žmogų visą 
jo amžį, t. y. nuo lopšio iki gra
bui; mažus tėvai myli, paaugę 
įsimyli į priešingą lytį; vedę, 
vėl myli vaikus. Meilės ratas gy 
venime — “perpetum mobile.” 

Meilė daugiau šildo, negu dra 
pana.

Visi žmogaus siekiai bei geis
mai: tintas, garsas, mokslas, 

.tvirtumas, gražumas tiksliai su- 
tuopti meilės link. 1 

Meilė širdžiai, kuom vasarų 
metam — subrendinimui rinkti- 
niausių vaisių. — Bailey.

Meilės nei vanduo užgesy^, 
nei tvanas paskandins. Herrick

Meilė — t veri jos šaknis; Die
vo būtybė. — Longfellow.

Duok man ką nors, kur galės 
pririšt mano širdį; kąnors my- 
ląt, prisiglaust, prisirišt, ap- 
glbėt.. — Hemans.

’Meilė! — tomas žody; jūrės
— ašaroj, dangus — dirstelėji
me! viesulas — atdūsy! žaibas
— palietime! tūkstantmetis — 
akimirkoj; — Tupper.

Didžiausis gyvenimo džiaugs
mas, žinant, kad esame myli
mi. — Victor Hugo.

Meilė universalis žodis ir mag 
netiškos jėgos jausmas, kurią 
visi žmonės, tautos ir gentys, 
atliepia, atjaučia, supranta.

Meilė didžiausis gamtos būk- 
las„ raištis ir klijus draugovės; 
dvasia ir amžinos visatos pava
saris. Meilė tai toks malonumas, 
rodos visa gamta įvyniota jos 
karštame geisme.

Joks šniūras, jokia virvės, ne 
patraukia taip tampriai, kaip 
vienintelis meilės siūlas.

Meilė širdies grynintoja; ji 
sutvirtina, ir pakelia pobūdį, tei 
kia augštesnius pamatus, kil- 
tesnius siekius, žėdnam gyveni
mo veiksny; padaro vyrą ir mo
terį kilniais ir drąsiais pajėga 
mylėt tikrai atsidavusiai. Meilė
— kilčiausia prigimties dovana, 
kokia žmogus apdovanotas? Tik 
ta šventoji meilės ugnis, nepri

čia kur ypatų. Teks asmuo ma
no, savo, ar šalies spėka su
grąžint meilę!

Kur širdy nelieka siūlo, kas 
beriša prie prisaikinto asmens, 
ar namų, jokia išlaukinė spėka 
neišlaikys surastojo. Pagaliau, 
jei tokia spėka ir sulaikytų, tū
lam laikui, ar visam gyveni
mui, tai laikomasis po prievole, 
nesijaus laimingas; koks čia 
gerumas iš kito nelaimės? žmo
gus, laimingiausia tada, kada 
kitam suteikia laimę, o ne pa
vergime; kas šioj gadynėj, visai 
svetima.

Kur liuosai, savaima meilė 
randasi, ir iš priešingos lyties 
atliepia, ilgai patenka, ir jokios 
gyvenimo audros jos nesutrem
pia. Meilę-prisirišimą žėdnas 
sau gali rast: ir gražus, ir ne
gražus, ir turčius ir beturtis, bi
le sveikas, išmintingas; todėl, 
kad kurio Katrė ar Stasė pabė
go, ar nemyli, nėra ko aima
nuoti; rasi, kurios laukia progos 
ir asmens, kad mylėt ir būti my 
Įima. Lygiai nėra ko gražuolės 
pavydėt; jei ne man — tesi
džiaugia Jurgis ar Kazys,

Tikriausi jr tvirčiausi meilė 
gema iš vidaus: dvasioj, širdy, 
kūne. Porinė meilė turi savo 
trikampį.

Kad dvi esybi, pataptų viena, 
reikalinga atliepi, viena antrai 
trijuose linksniuose.

Pirmas sielos arba dvasios 
linksnis, tikro savitarpinio su
sipažinimo, susipratimo, jdealuo 
se ir etikoj.

Antras, proto arba minties 

giai atjautimas vienas kitam.
Trečias, kūniškasis linksnis: 

padabonė, malonėjimasis vienas 
antru; geismas būt drauge yra 
paseka, mūsų pirmųjų dviejų 
linksnių, t. y. sielos ir proto su
derinimas. Meile, kur kūno link
snis (padabonė) eina pirma, ir
gi neilgai tenka, kaip lygiai ki
ti du po vieną, nesudaro tobulos 
meilės.

Kur to nėra, ten turtas, pi
nigai — tiltas visam blogui, ar
ba kuras pragaro liepsnai!

Kalbėjau apie meilę asme
nims, kurie jaučia ją savy, nori 
mylėt ir būt mylimi; te ieško 
meilės už meilės pobūdį: siekų 
širdžia, bei visu asmeniškumu, 
ir kas kilto, žmoniško, išreiški
mų, o ne išlaukine spėka — 
bus mylimi, laimingi.

(šaltiniai sulyg kurių rašau: 
“Diet, of Philosophy and Psy
chology; “Diet, of religion— 

E

Ethics;-’ Encyclopaedia of Quo- 
tans-’ ir t.)-

Žiupsnis Žinių Apie 
Shepardo Šeimyną

Amerikonų reporteriai knisa 
giliai, kada pagauna ką tokio, 
kuriuo įdomauja skaitytojai. 
Štai, pavyzdžiu, kad ir byla She- 
perdo, kaltinamo suokalby nu
žudyti su bakterijų pagalba jau 
na milionięrių, idant gauti jo 
milioną dolarių. Amerikos re
porteriai jau surado kur She- 
pendo motina gyvena, ką ji

veikė per savo amžį, kiek vaikų 
turi, ir kur tie vaikai nuėjo.

Pasirodo, kad Sheperdo moti
na dar gyva, nors turi apie 75 
metus. Gyvena mieste ‘Indiana
polis, Ind. Jos vyras yra taip 
vadinamas “skaitytojas-’ spiri-' 
tualistų bažnyčioje, o ji pati sa
kosi galinti atšaukti dvasias iš 
ano svieto ir pranašauja atei
tį. Kaimynai, suprantama, va
dina tą viską “bunk;” bet, sa
koma, pas ja atvažiuoja net tur 
tingų žmonių gauti ateities at
spėjimą.

Ji pasakoją* kad būk atsi
klaupusi dvasių iš ano svieto ir 
tos dvasios pranešę, kad Billis 
nekaltas mirtyje jauno milio- 
nierio.

Ji turi dar du sūnų, bet abu 
netikę. Vienas buvo aną metą 
pagautas bevagiant automobilį, 
tai Billis atvykęs jį išgelbėjo. 
O kitas norėjo savo kaimynui 
įsiūlyti prekę už $50, kurią vė
liau kaimynas nusipirko už $4. 
Šitas sūnus prie to pardavinėja 
daržoves, važinėdamas po mie
stą.

Visi trys sūnaj augo varge, 
nes mirus pirmam vyrui, She- 
perdienė turėjo netik išsimai-

.. ......."'l! r ■"■' ■■■■ ■ 1 '* ■■ ■ i

PIKMAJI LIETUVY! 
Ublroproktikta Gydytoju

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandų nuo 4 iki 8 vai. vnk.

Nediliomt Ir Iventadieniaii: 
Nno 10 v. ryto iki 1 v, po piet.

■ tinti, bet ir duoną trims vai
kams uždirbti. Ko] vaikai buvo 
mažį, jie įiuvo geri, pasakoja 
kaimynai”, bet paskui — et, pa
linguoja galva.

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mos lietuviai eigarų išdirbėjai 
garsindami '‘Vienybėj” remiam 
luikraštjliteratūrų ir Lietuvių 
Tan^l Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad viotoje kaa-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o k'4 dar lietuvių tautos prieina 
Šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituvil- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 

1 cigarus rūkyait; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir ii 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 Cigarui 
ViengenSiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose,.restau 
racijose, Storuose, pas barbenąs, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardo rankoms padarytų

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 16c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų išsiunčiam Ci
garus visur po Amerikų j ki

tus miestus lietuviškiems bisnie- 
riams.

Tėmykl mes perkraustėme sa 
į vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie- 
! tų, priešais Public Library. Nau- 
i jas adresas: 
j A '
! NAUJOKŲ CIGAĘ DIRBTUVE 

267 DIVISION AVE.
(arti Rodney 8t.) 

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paremt teisingų pramonę, 
į Agentai gali užsidirbti ekstra pi

nigų, liuesam laike ir vakarais.

-

•h m. ,1 L.

. “VIENYBĖS” EKSKURSIJA
GEGUZ1O-MAY 30 D.
“Vienybės“ Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai 

prižiūrės “Vienybės’’ Redaktorius

S. EKSKURSIJOS LIET
SU PALYDOVAIS

už
Iš New Yorko Kaunan ir Atgal

PER BREMENĄ
UNITED STATES LINIJOS

„PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“
Ą * V*

LAIVAIS

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

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

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

Lietuvoje galės būti 12-ką mėnesiu ir galės sugrįžti be jo
kio sulaikymo, t

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

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

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

“Pres. Roosevelt”
„VIENYBES“ AGENTŪRA

193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
fi «*

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

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

JOHN W. LUTH
Vedėjas lietuvių skyriaus prie United States Lines, 
p. John W. Luth yrą gerąi žinojnag kaipo prityręs jū
rių keliauninkas; jis vartoja keletą kalbų ir yra gerai ’ e 'v * ... f

apsipažinęs su kelionės sąlygomis Europoje.
Jis Važiuos Laivu’ « f J

“America”

5
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Atsišaukimas j Lietuvius, Ukrainus ir 
Baltgudžius Amerikoje

Suėjo

meilėje, 
gelbėti 

tėvynė- 
spėkas, 
tautos,

Dėka mūsų suvienytam kari
niam frontui, Lenkija visuomet 
buvo per silpna tikslo atsiekti. 
Prieš suvienytą Lietuvių, U'k- 
rainų ir Baltgudžių frontą neiš
laikys ir šiandieninė groboniš- 
ka žiauri Lenkija. Prieš mūs 
bendrą spaudimą jinai tikrai su 
Trius, ir mūsų žmonės pasiliuo- 
suos. Tas taip tikra, kaip kad 
po nakties diena užstoja.

šiuemi atsišaukiame prie jūs 
broliai ir sesės Lietuvių. Ukrai
ną ir Baltgudžių kilmės. Kur 
jūs nebūtumėt ir kur negyven- 
tūmėt stokite su mumis į ben
dras eiles. Susivienykime į vie
ną bendrą didelę organizaciją, 
kuri vadinasi “Lenkijos Paverg
tų Tautų Sąjunga.” Tverkite 
visur tokias sąjungas, del vedi
mo bendros propogandos, už pa- 
liui savimą gimtojo krašto iš po 
l.eri’cijcs.

Padėkite mūsų giminėms su
traukyti paliokiškus retežius. 
Duokite nors grabe lengviau 
atsidusti mūsų didvyriams 
kankintiems per lenkus. 
Philadelphia, Pa. Kovo 23 
’925 m.

nu-

d.,

Dr. Lukas Mishuga — pirmin.
Kun. .1. .1. Kaulakis ir Ign. Kov- 
nurko — vice- pirmin.
Pr. Pūkas, D. Shtogryn, S. Bai- 
rūnas — sekretoriai.
Tecdor Hrycey — kasierius. 
J. Pelenski, A. Uzunieckis, 
Titanick, Kazys Vidikautkas
T. Narishkin — nariai Sąjun
gos Vyriausios Valdybos.

V. 
ir

Pasarga: Kas norėtų infor
macijų apie minėtą sąjungą, m:i 
lonėkite kreiptis prie Pirminin
ko šiuo adresu: 847 N. Franklin 
St., Philadelphia, Pa.

P. S. — Prašome ir 'kitų laik
raščių patalpinti šį atsišaukimą 
bei Sąjungos statutą.

MOTERIŠKĖ
(Feljetonas)

E. švedei’is — Iš rusų kaltins 
vertė K. Gudas)

Ar tu nori, vaike užgirsti pa
saką, tai sėskis arčiau ir klau
syk! Aš papasakosiu tau apie 
poetą.

Daug metų atgal gyveno poe
tas. Jis gyveno taip, kaip gyve- 

visi šių laikų poetai: ant

gauti... štai, štai, rodos ji arti, 
štai, štai ji jau rankose — vel

tu 
Moteries šir-

taj tą klajojąntį Ugne! •.

tui: ji ir vėl žiūrėk mirga 
tamsioj tolumoj., 
dis

Ji dažnai rodosi ir artima ir 
vėl tolima.

Dingo poeto laimė.... Nuliū
dęs, susimąstęs sėdėjo jis kar
tą ant banguojančios jūros kran 
to ir skausmo dainos, dainos il
gesio — kančios susidėjo jo šir
dy. Apakintas laime jis nema
tė šio gyvenimo vargų, bet da
bar pats gyvenimas stojosi 
prieš poetą — baisus, niūrus, 
bjaurus. Dideliu ilgėsiu skambė
jo poeto dainos ir godžiai da
bar jų klausėsi visi bedaliai

gyvenimo nuskriaustieji, ir ken 
čiantieji.'O tokių buvo daug. To 
Ii pasklido poeto dainos po visą 
šalį ir dabar minėjo jo vardą 
nuo krašto iki krašto.

Daug metų praėjo nuo to lai
ko, kaip vėl sutiko poetas mo-

I

.. - f j .— --------- ;—:—
terę, kurią pirmiau mylėjo. Jau 
nuvyto jos gražumas, užgeso 
akių ugningas žvilgsnis, ir ne
permaldaujamas laikas paliko 
jos veide savo antspaudą. Ne
drąsiai moteriškė priėjo prie po 
cto ir akis nuleidusi paklausė:

— Tu pyksti ant manęs... ži

nau, daug skausmo suteikiau aš 
tau...

i —Tu apsirinki, .dėkingas esu 
tau, — atsakė poetas. — Tu pri 
vertei mane kentėti,, o kančia 
surišę manė su gyvenimu, išmo
kino jį suprasti ią dabar savo 
garbe esu žinomas aš tau.

Jįame skyriuj, me, laiku 

nuo laiko relH.iulme r.l* 
kalu, įdomiu b&alanrioma 
motinom. Ir molinom, jau- 
oy kūdikly.

Kūdikiu aprūpinimu ir po- 
nėjimu yr» dalyku py»oo 
■tarta, kaimynai ir tautai 
ir mes jaugiame, kad tai 
yra dalyku, kurj mra tu
rime retuliarUkala laiko
tarpiai, a t .irai ir labui 
peryrlldml.

t.
STRAIPSNIS 119

Kas Yra Pasaldintas Kondensuotas 
Pienas?

KŪDIKIU
GEROVes skYRIUS

f*DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JV 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
S

* 
i 
x 
X

_____ $2.00
_____  1.00
_____  3.00
_____ 1.50 
užsirašykit •

$15.00 ir augštyn

t

Mr. D. .T. Lane, komikas, gyvenantis 
1961 Lane Bldg., St. Marys, Kans, iš
rodo paprastą naminį vaistų dusuliui.

pasiūs $1.25 bonką dykai kas tik pa
prašys. Užmokėsite tada, kada pagy- 
site. Jei no — tai praneškite ir mo
kėti nereiks. Jei Dusulis jus kankina, 
rašykite jam šiandien. Pinigų ncsįūs- 
kite — tik jūsų vardų ir adresą.

kilio, žalio ir Raudono 14ktJ 
tukso moteriškų laikrodėlių* 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 GranĄ Street 
Brooklyn, N. Y.

Dusulis Išgydomas 
Pirm Mokesties

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA* 
TUROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS 
Kaina Metams Suv. Valstijose__
Pusei metu _____________________
Užsienyj ir Lietuvoj metams_____
Pusei metu _____ ________________£

Jei norit gerų ir teisingų žinių, 
“Varpą”. Siuskit pinigus šituo adresu:

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

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

Chicago, III,

flL&X SHRUPSRI
Pranešu

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

šviežius, grynas, su visa smetona, 
tai v ra pienas gaunamas iš 
<b-l padarymo Eagle Brand 
karvė-* fcvr:t egzaminuojamos, i 
nės inspektuojamos reguliarišk 
inorią. Kondensaunės pustaty 
cli pieninių, taip, kad gauna 
.ieną tik ką sumelžtą.

Iš kieki ieno keno šviežio 
į kondensaunę yru 

ir tuoj ištiriamas 
dus inaž.iausį nukrypimą 

tobulumo sa
Pėrė 

supilamas į 
sumaišomas

karvių
» 
t 
» 
t 
t 
»

Tikra Lietuviška Duona
kurią kepa

Keptuve į
įstaiga)

pieni-

Garsas"IK'-

(Seniausia

priverčia mus

w.

už

u n

nusitik uot i

fui

Tel. 595 Greenpoint.

kmi- 
upy

I 
i

t

t 
I

k n s 
k ū

pieno da- 
paimama 
ekspertu.

nuo

rni gryno cukrumi.
'le Pienas 
Bordeno 
beoriuose

tu-
nuo
lie

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

ruginių
keiksus, 

pokilinins. Vi- |
su užsakymais I

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

MOKSLO. LITERATŪROS TR POLI
TIKOS SAVAITRAŠTIS

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

mierą, reikulin- 
saikuoti. Eagle 
pilk iš keno 
Let kad pienas

♦ i 
i 
I 
l
I 
ii 
l
1

Tel. O’p’t. 2876 • 
_______________ J

liegll jl8 gllll 
ts žiniiduniiis, 

[ginti penėjimo tarpą 
landų. Del kūdikių, kurie 
bonkoH, reikia per pus su-

209 Bedford Avo., 
Brooklyn. N. Y.

Tel. 4428 Groenpoint.

Calomel

O FI8 AI C
■t

įS ftWSvZfi i tiiy u iv Ai t Tv iU

btiH 
mok

iki 10 Ii ryto 
iki S po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Contains no
Bfiy from your druggist 
25e and 50c the box

Dr. John Walufc
Valandos: 

nno 8 
nno 1 
nno 8

Nedėliomis pagal susitarimų

da lieja į 
iki

i 
I 
l 

miltų. |

^aukšta, iki briaunų.

niurni <ako, kad reikia imti 
•k šaukštų prie Liek ir tiek 
vandens. Na, o, jei 

». tin negalėsi tikrai 
l pamokinimą.

Kcfia 
Taipgi 
vėms 
suoniet 
prie • 

i no 
l 
♦ ♦

cbė-'tų iš Minkšto. Suprasi, kud *jki- 
rint šaukštą j keną negausi užganė 

■ n-n-' « nnsaiknviino, nes tiulis pieno

Philadelphia, Pa.
trys sesės: Lietuva, Ukraina ir 
Baltgudija, ir iškilmingai pareis 
kė, jog nori gyventi, kaip viena 
šeimyna, sutikime ir 
Nori bendrai veiktį ir 
savo giminėms senoje 
je. Nori padėti visas 
kad tos trys broliškos
butų laisvos ir neprigulmingos, 
ir kad būtų -pilnomis šeimynin- 
kėmis ant tų žemių, kurios nuo 
tėvų pratėvių joms priklausė, 
ant kurių jos nuo neatmenamų 
laikų gyveno, kurias pačios val
dė, ir nuo priešų amžiais savo 
krauju gynė.

Toks pat yra tikslas šios są
jungos, kuri užgimė Philadel- 
phijoje, ir kurį vadinasi “Len
kijos Pavergtų Tautų Sąjun
ga. ”

Laike pasaulinio karo, tapo 
iškeltas obalsis pasisprendimo 
tautų, už kurį taip lygiai liejo 
kraują ir amerikonai Lietuvių, 
Ukrainų ir Baltgudžių kilmės. 
Dabar formuojasi bendras Lie
tuvių, Ukrainų ir Baltgudžių 
protestas prieš tąjį neteisingu
mą. prie kurio daleido Antanta, 
ant tų trijų tautų Europoje, nes 
neišlaikė savo -žodžio. Tų tautų 
žemes išdalino, jųjų šeimynos iš 
ardė, vien dėlto, kad sustiprinus 
naujai sutvertą iš malonės An
tantes Lenkiją.

Tūkstančiai areštų ir sušau-■ na
<lymų mūsų brolių, persekioji-Į augšto, po pačiu didelio namo 
mai mūsų spaudos, uždarymai (stogu, ir jeigu jam kada nors 
mūsų bažnyčių ir mokyklų, ištekdavo pietauti dvi dieni iš ei- 
visos kitos piktadarystse, kurių 
Lenkija dasileidžia nuolatos ant 
mūsų žemių;
prie protesto, priverčia mus pa
sakyti savo žodį, ir imties pla
čias akcijas, tikslu apgynimo 
mūsų brolių prieš Lenkijos žiau
rumą.

Imticsi su Lenkija mums ne 
naujiena. Mes jau gerai žinom 
jos prasižengimus ir apgavys
tes. žinome, kad jinai visuomet 
rrtOms linkėjo mirties, net tada 
kaį jaį gelbėjome. Nes kuomet 
Lietuviai, Ukrainai ir Baltgu- 
džiai, keli šimtai metų atgal, 
gynė Europą, drauge ir Lenki
ją, prieš Aziatų ordas, kuomet 
savo krauju gelbėjo Europos 
kultūrą nuo mongolų užvaldy
mo, ir kada mūsų spėkos tuo
se kariavimuose buvo išsisėmę, 
tai štai mūsų kaiminka Lenki
ja dabojo tą valandą, ir naudojo 
kaipo tinkamiausią, ktd mūs pa 
vargusius užpulti, apvogti ir pa 
vergti.

lės, tai tą s&aitė jis suardymu 
kasdienės tvarkos. Kaip pas 
visus poetus, pas jį irgi .buvo 
labai maža pinigų. Bet jis skai
tėsi laimingu, o ypač meilėje. 
Jis mylėjo ir meilė ji gaivino...

Laimės valandose poetas su
dėdavo geriausias savo dainas, 
kuriose kalbėjo apie savo laime, 
: pie meilę. Jo eiles skaitė tik
tai tie, kurie buvo laimingi. |- 
simylėję Niūniuodavo jas nak
ties tylumoj, kada paslaptinga 
mėnulio šviesa sidabruodavo pu i 
kius 'kiparisus, kada dangus su
žibėdavo didelėmis' šviesiomis 
žvaigždėmis, kada dienos karš
čiu nualintos gėlės praplodavo 
savo žiedus, kada meilėj atsi
versdavo širdis... Bet laimingų 
visai mažai teat«irnsdavo ir po
eto vardas tebuvo žinoma; tik 
tiems, kurie suprato jo eiles.

Bet ar matei, vaike, kaip mir
kčioja tvankiose, tamsiose nak
tyse mažutės, melsvos ugnelės. 
ParnegFrrk nors vieną iš jų su-

Motinos! Jei ran 
date negalima žin 
dyti savo kūdikio 
tuoj pradėkite va 
toti Ėagle Pieną.

gino daugiau vai 
kų negu kiti irtais 
tži5 krūvon sūdė 
Trys gent karte 
juo išaugo.

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO 1925 
METŲ KNYGŲ KATATXIGO

Prenumerata metams------
Lietuvon metams----------

Pusei metų pusė kainos.

-------$2.00
------ $3.00

“DIRVA”
3352 Superior Ave., Cleveland, Ohio

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

Ameriką.

Tel. įMo Greonpotnt
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duonų iš
kepame 

ir kitiems
kreipkitės

'Garsas" Keptuvė. Siunčia- 
duonų ir j kitus miestus.

MASIULEVICII
A. SHRUPSKIS

•1 lo. 2nd 8tr., Brooklyn, N. Y.
Telephone 885 Greenpoint

ins[lekciją, pienas dabar yra 
šildymo šulinius, kur jis 
su grynu cukrumi, 

išlaikymo. Visa mišinį 
beoritiiua puodus, ir

“upiįimo j kenus, pienas 
prie oro. ir todėl negauna buk 

iįų nei oksdduotėt. šituo būdu auklė 
ir stiprinimo ąavybės, esančios 

piene, nedingsta ir Šviežias pienas yra 
sumaišoma?

Kcnelį į kuriuos 
supilamas, padirbnmW 
densaunės ir ištiriami 
Movose del mažinusių netobulumų. To 
buli kenai paskui y»a sterilizuojami 
prie 700 laipsnių F., taip, kad gaunu

Pieną įpylus, kenai užlipinami tam 
tikru hūfiik kuris ru*tei kala uja klijų.

Atmink, kad penint Eagle Brand 
Pieną kūdikiam-* n rtlnl i nt iŠ ka i n-ika 
lingu viską turėti griežtoje švs 
Taigi ir atidarius kebą, reikia j 
dengti puodeliu ir laikyti Svarioje 

jc vietoje, ir apsaugoti jį nuo 
t. musių ir tam panašiai. 
Kad išlaikius tikrą 

rfipcit ingai pieną

| Susivienijimas Liet. Amerikoje

Jei prisiusite 
apgarsinimą i Th 
Borden Company 
Borden Building 
Now York, tai bu 
Jums jūsų kalboj 
paaiškinta kaip pc 
nėti jūsų kūdikį s 
Eagle Pienu.

Telephone 7887 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka snkanfilis darbut: llbalaamkoja ir latdaja mirusias ant visokią 
kspiaių. Vagrabas paraoMa naa papraačiaaslų iki prakilniaaslų. Paraamdo karieta* lai
do rovėme. veealljome, krikštynoms ir kitiems yastvalinėjimams.

VlrAm minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit nžgnbėdlnti

231 Bedford Ave 264 Front Street
BROOKLYN, NEW YORK >

1 -sJŠ •

pirm

Nedapenėjimar, 
žiliausia kūdikiai yra perpei 
m-dapenimi. bot jei vaikutis 

atėmus bonkute, arba prieš 
ima»sekunėin sykiu, tai reikia 

mišinio stiprumą, iki

Perspėjimas 
ėdikis neramiai miega, vemia 
arba turi liuosus vidurėlius, 

kad jam perdaug maisto duo 
irbu per dažnai, arba kad jo 

maistu- stipresnis, 
virškinti. Jei vail 
reikia pn 
keturių v 
penimi iš 
mažinti duodamą kiekį, iki \ iskas ąt- 

negelbsti tuoj šauk-

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai/ •

For 
CONSTIPATION

BEECHAMS 
PILLS

TROJANKAl
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir flvio 
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi 
renėjų Kulnų, Pietų Afrikos, Rytą 
Indijos, Tufrnto ir Tigro Kloniuo 

, se, ir taip iš kitų krnjavų Šalių
Vartokit šitas žoleles del nestna 

gumų skilvio, taip kaip del neina 
limo, prasto žlcbčiojirno arba skau
smo po kriltiųc.

Sutaisyta per Groblnuską suvir? 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro 

įjunką.
žiūrėkit del mūsų markės npgy- 

I n into.
Išdirbtus į dvi formatas šaknų: 

i'iiclos šaknys (slambics) kaina 35c 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c 
|už pakelį. Rašykit kokių reikalau 
jat.

Del rnumatiškų skausmų, nerviš 
ko galvos skausmo, raumuo skaus 
tnų ir pailsimo, del skausmų į šo 
nūs, krūtinėj ir į pečius, vartota i 

(silpnas formatas žaizdų ir pažeidi 
imu, del augščiau minėtų reikalų vi 
sados vartok i t Groblausko ZmijcČ 
nlką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski

and Co.
Plymouth, Penn.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PA8ALPO8 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta 8413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

RLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Via! na
riai gauna laikraštį „Tėvynę" dovanai ir taipgi 
gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, ®OO ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
fS.oo. B.oo ir 12-oo į savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės tino adretn:

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

J 
Baltu.Kas yi&žmogans amžinas priešas? — 

Jis netik sunkiausias Ilgai įvaro, bet ir 
bą paguldo. Bet tie. kurie vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už 75 centus už linkių apsiginkluok ( 
nuo savo nuožmaus prleSol

URBO LAX TABS (25 
nutę) yra kai kanuolė prie# 

?■ gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina dang rūpesčių ir tankių ligų.

Lietuviškų, Bulgarlžkų, Alopatiškų, Uomeopatiškų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pat —

pagai nėjusius URBAN’B 
(Miltelius nno flalėio), Jokių

plaeų
GOLD
UlChj-

eonui ui skry-. 
kitą amttuą tmo-

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone Groenpoint 1411

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduotu savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y, tas būtą, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par
duoti, o mes parduosime į trumpą laiką su goriausia patarnavimo.

Norėdami pirkti namą kr blinį vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

' turime įvairią namą ir biznią par- 
davimui su mažti įnešimu ri ant 
lengvą išmokėjimą visose dalyse 

j’Brooklyno. *
j; Kas per mus kreipiasi, visada gali
2 pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 

pirkti pigiau oogu kur kitur.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostnmorius ap- 
riipinartie kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda- ! 
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri- 1 
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namą rakandus, sveikatą i rgyvastį, ' 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pu.

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

Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.
Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui ?
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