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TROCKIO 1NPEDINIS BIJOSI
PABALIUOS VALSTYBIŲ IR 

RAGINA RUSUS RENGTIS KARAN
Francijos Valdžia Nori Amžinai Pasiskolinti 

10-tą Dalį Kapitalistų Pinigų.

LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETAS PRI
ĖMĖ KLAIPĖDOS KRAŠTO RINKIMŲ 
ĮSTATYMĄ.

MASKVA, Bal. 7. — Kalbėdamas rėmėjams liuosno- 
rio oro laivyno, Trockio įpėdinis, generolas Frunze, pa
reiškė savo baimę Pabaltijos valstybių, ir kvietė rusus 
būti prisirengusiais prie karo, kuris galis ateiti taip ne
tikėtai kaip 1914 metais. Frunze nurodė, kad Pabaltijos 
valstybių generaliniai štabai turėjo susirinkimą Helsin- 
forse nesenai, o prie to ir užmušimas dviejų komunistų 
oficierų Lenkijoje rodo, ko rusai gali iš savo kaimynų 
laukti. Kaip tikras militaristas, Frunze baigdamas pasa
kė: “Tarptautinė padėtis tokia, kad mes turime vis ruoš
tis prie karo”.

Apie rusų pastangas sunaikinti Estiją, Frunze nesa
kė nei žodelio.

PARIS, Bal. 7. — Norėdama gelbėti savo pinigus, 
Herrioto valdžia siūlo parliamentui priimti įstatymą, 
kuriuo bus priverstinai pasiskolinta iš kapitalistų 10-ta 
dalis jų kapitalo. Paskola bus amžina, bet neš kasmet 
trečią nuošimtį. Boto valdžia nori, kad parliamentas pa
velytų padidinti popierinių pinigų skaičių keturiais bi- 
lionais frankų.

KAUNAS. — Ministerių kabinetas baigė svarstyti 
Įstatymą apie rinkimus Klaipėdos krašte ir neužilgo į- 
teiks seimui priimti.

Eina gandai, kad anglų biznio firmos, atsisakyda- 
mos duoti paskolų ar kredito Klaipėdos miško pirkliams, 
tuomi nori versti Lietuvos valdžią taikintis su lenkais. 
Mat anglų didelė fiiana turi paėmus iš lenkų Bielovežo 
girias ir norėtų per Klaipėdą jas eksportuoti.

Šiltos Vandens Sroves j Juokus Krečia 
Ties Pietine Amerika Iš Prohibicininkų

Žinios Iš Lietuvos

New York.* Kapitonas laivo 
Santa Luisa, atvykęs iš Pieti
nės Amerikos, pasakoja, kad 
ten okeane pasirodė nauja šil
to vandens srovė. Ikšiol buvo 
Žinoma tik viena šalto vandens 
srovė, vadinamo Humbolto sro
ve, kuri neša vandenius nuo 
pietinio žemės ašigalio. Ta sro
vė taip atšaldo orą, kad tuo pa
kraščiu nėra lietaus ilgą laiką. 
Daibar gi laivas plaukdamas j 
Ameriką papuolė j šilto vandens 
srovę, tekančią priešais šaltąją. 
Šiitas vanduo esą užmušęs dau
gelį žuvų, kurių prisivalgę žu
vo ir daugybė paukščių. Beto 
Peru ir Ekua/lorio respublikose 
pasipylė tokie lietus, kad nuplo
vė kaimus.

Jau Aštuoni Metai
Kaip Amerika Kariavo

Washington. Bal. 6 sukako 
8, metai kaip Amerika įstojo į 
pasairlinį karą. Tas karas dar 
daibar kainuoja po du bilionu do 
larių piliečiams nuošimčiais už 
paskolas ir pensijoms.

Brazil. Pietinėj Amerikoj e- 
są 254 veislės gyvačių, iš kurių 
42 yra labai nuodingos. Iš tų 
veislių 155 randasi Brazilijoj ir 
valdžia užlaiko laboratoriją su
radimui vaistų nuo įkandimo, 
nes kasmet, sakoma. 4,000 žmo
nių žūsta nuo gyvačių.

Washington. Amerikos amba
sadoriai Francijai, Anglijai ir 
Belgijai gauna kasmet po $17,- 
500 algos.

Buffallo, N. Y. Tūlas Cope
land, kuris save vadina kunigu 
“Linksmybės Bažnyčios”, čia 
tapo areštuotas aštuntą kartą 
už paniekinimą prohibicijos į- 
statymo. Jis atsistojęs ties paš
tu pardavinėjo gerą alų ir pa
matęs, kad ateina tikri prohi
bicijos agentai, prisipylė sau 
stiklą, nupūtė putas ir išgėrė, 
miniai juokiantis. Po to jį nusi
vedė policija. Jis mat kovoja 
prieš prohibiciją.

Ant Laivo Butelis, 
Apie Laivą 47 Skrynios

New York. Prohibicijos patru 
lio laivu, pavijus motorinį 
skraiduolį K-13582, ir iškra- 
čius, pasirodė, kad laive tėra 
viena bonka šampano, bet ap
link laivą plaukiojo 47 skrynios 
šnapso ir vyno. Matyti, butle- 
geriai “pasilengvino'' pamatęs, 
kad bus pagauti.

Jauniems Neverta Ragauti 
To, Ką Seniai Geria

Baltimore, Md. Devynių metų 
Juozas Kolbes čia guli St. Ag
nes ligonbūty dėlto, kad norėjo 
"paragauti ką tėvas kas rytas 
ragauna iš bonkos. Jo padėtis, 
sakoma, rimta.

Steubenville. Ohio. Čia sude
gė gnradžius Snyderio ir p-lės 
Bourne, kurie buvo vyriausi liu
dytojai prieš garsų banditą 
Chapmaną Hartforde. Spėjama, 
kad jiems keršija Chapmano 
draugai banditai.

Naujausi Telegramai
New York. Milionierius 

Clark čia paliko dailės ma
žėjui trijų milionų dolarių 
vertės paveikslų.

—o—
New York. Visi teksike- 

bai pereina į kontrolę poli
cijos, kas, manoma, pagel
bės sustabdyti kriminalistu' 
skaičiaus augimą.

—o—
Washington. Senato rū

muose paskutiniu laiku 
tiek žiurkių pasirodė, kad ' 
nusamdytas vyras, kuris 
gazu jas ištroškins. Pir
miau-gi būdavo sargai žai-| 
džia naktimis, šaudydami 
žiurkes, kurių esama didu-' 
mo su Ratukais.

—o—
Chicago. Virš šimtu tūks

tančių balsų, piliečiai nuta
rė nepirkti gatvekarių 
kitų miesto gelžkelių.
likta tas viskas po senovei 
kompanijopis.

—o—
Asheville, N. C. Staiga 

influenza apsirgo garsus 
amerikonų beisbolės groji
kas, Babe Ruth.

Savininkai 
Uždaro Kasyklas

Morgantown. W. Va. Trys 
anglių kompanijos. samdan
čios apie 3,000 darbininkų, čia 
uždarė kasyklas, sakydamos, 
kad negali biznio varyti mokant 
unijines algas. Kasyklos randa
si Moncgalia srity, šiame kraš
te, kaip žinoma, eina streikas, 
kurio eiga, anot unijos virši
ninkų. esanti gera. Bbsai gi 
skelbia, kad dirba 125 neliniji
nių ir 11 unijinių kasyklų.

Gerai Pabaudžia 
Komunistus Kareivius

Honolulu. Už bandymą su
tverti trečiojo internacionalo 
“gūštclę" Amerikos kariuome
nėje, stovinčioje Hawaii salose, 
kareivis Crouch gavo 40 metų 
kalėjimo, o jo draugas Trum
bull gafo 26 metus. Crouch yra 
buvęs reporteris “New York 
Call” socialistų dienraščio New 
Yorke.

Audinyčių Savininkai 
I’žginčina Rahiniūtę

Passaic, N. J. Passaic’o ir 
Paterson o audinyčių savinin
kai karštai gintina, būk rabino 
duktė Wisiūtė melavo, kuomet 
sakė, būk bosai užlaiko šnipus 
ir turi darbininkų “juodą sąra
šą”.

Dabar yra klausimas, kuri 
pusė tikrenybėje meluoja?

Nesunaikinami Perlai 
iš Žuvies Žvynių

♦

Baltimore, Md. Komikų su
važiavime tapo išpasakota kaip 
gaminami garsieji “nesunaiki
nami” perlai, kuriuos nuo tikrų 
gali atskirti tik ekspertai. Esą. 
pagrindas perlui via stiklas, o 
iš žuvies žvynų padaroma skys
timas guanadine, į kurį stiklo 
karkliukai dažomi. Skystimo 
uncija kainuoja $125.

London.. Rusai vėl klabi
na Anglijos bankininkus ieš 
kodami pasiskolinti pinigų. 
Esą be paskolos jie negali 
jokio biznio daryti.

Sofia. “Caro” Kirilo dva
re pakilo bylos ir teismai. 
Propogandos skyriaus ve
dėjas kaltina “carienę”, 
kad ji būdama Amerikoje 
susirinko $41,000 pinigų ir 
niekam atskaitos neduoda.

Astoria, L. L Septyni vy
rai čia užpuolė Manhattan 
banko skyrių, bet gavo tik 
$250. ” \

Geneva. Kitą mėnesį iš 
čia į Washingtona išvažiuos 
grafienė Radzvilienė, kuri 
yra Lietuvos atstovė infor- 
maciių sekcijoje prie Tau-

ir tų Sąjungos. Washingtone 
Pa- ji dalyvaus Tarptautiniame 

Moterų suvažiavime.

Now York. Vengrų eks
premjeras Karolyi išvyko į 
Kanada ir ten žada “atida
ryti” burną, kurią jam buvo 
Amerika uždariusi.

Pasirįžęs Atiduoti 
Kasyklas Darbininkam

Izmdon. Nuo pradžios metų 
Škotijoj užsidarė apie 120 ka
syklų ir 20,000 darbininkų pali
ko be darbo. Bosai sako, kad ne 
gali su pelnu biznio varyti. Vie
nas pasakoja, kad jam kas sa
vaitė nuostolių yra $2,500. To
dėl jis siūlo darbininkams pa
tiems paimti kasyklą ir bandyti 
bizni daryti kokius devynis mė
nesius. Bosas sutinka pridėti į 
prie nuostolių po $250 kas sa-( 
vaite, o likusią didį, jei bu*, lai 
darbininkai sudeda. Bet darbi
ninkai nenori kasyklos imti.

Hindenburgas Nenori 
Būti Prezidentu

Berlin. Nežiūrint nacionalis
tų prašymo. Hindenburgas at
sisakė varytis ant Vokietijos 
prezidentūros. Bet nacionalistų 
vadai vėl lenda įprie jo ir prašo 
apsiimti. Mat, jie tiki, kad ap
rinkus Hindenburg^, būtų gali
ma vėliau aprinkti kokį princą, 
o paskui suaugs kronprinco 
vyriausias sūnus ir galės maž 
sestą gauti.

New York. Kristaus laikais 
sakoma vynas parsidavinėjęs 
po tris centus kvorta.

Amerikos rubežių ilgumas y- 
ra 13.156 mylios.

Sakoma, dešimta dalis Ame
rikos žmonių perka viską gry
nais pinigais, trisdešimta per
ka ant skolos, o apie 66 nuo-
Šimčių perka išmokėjimais.

Vienuolyne ant salos Athos 
netoli Graikijos nejsileidžiama 
moteriškos lyties jokiame pa- 
vydale. Net vištų ir karvių ne
valia turėti ir pienas bei kiau
šiniai yra kasdien vienuoliams 
atvežami į salą.

Harrison. N. J. Penki vyrai 
apvogė čia gatvekarių stotį. 
Vienas areštuotas ir pasirodė 
buvę 4 darbininkas gatvekarių 
kompanijos. Vagiai gavo $2.473.

Debeikiai, Utenos apskr. (“V- 
.bės” kor.) — Per didįjį karą
buvo išvežt, varpai į Rusiją ir 
ten žuvo; bet dabar rūpesniu 
vietinio klebono nuliejo naujus 
ir vėl Debeikiečiai gėrisi slap
tingų varpų gaudesiu.

Nieks nepamena, kad lig Ka
lėdų nebuvę sniego,, o šįmet 
nebuvo nei šalčio nei sniego.

Debeikiečių kampelis nelabai 
progresuoja apšvietos srityje ir 
vietinis klebonas prieš Naujus 
Metus ragino žmones skaityti 
laikraščius, nenurodydamas pa
kraipos, sakė: kokius skaitysi
te, tokius skaitykite, tik ne
būkite be laikraščių. Tai yra 
mirtinas dalykas, kad klebonas 
rūpinasi apšvieti? praplėsti tarp 
vietinių tamsių žmonelių.

Šaulių būrys Debeikiuose vi
sai nustoja savo veiklumo; se
niau dar būdavo darbuojasi, o 

'dabar užmigo letargo miegu. Su 
kruskit šauliai, atsibuskite! 
dar Lietuva tėvynė tebėra dras
koma, kraugerių priešų...

šįmet Lietuvoj buvo geras 
derlius pluošto Ginų) ir kai
nos geros; todėl ūkininkams 
šiek-tiek lengviau bus su l't-ii< 
susitikti. Svajonė.

Vi’niiiK. — Vatikanas, tarda
masis su Lenkija del katalikų 
bažnyčios reikalų Lenkijoj, 
Vilniaus kraštą pri'kvr5 nrh 
Lenkijos ir davė lenkams dide
lių teisių tikybos dalykuose, 
’•arinis pasiremdami lenkai per 
bažnyčias gal^s uoliau ir sėk
mingiau lenkinti lietuvius ir 
gudus katalikus. Kai-kurie len-. 
kų laikraščiai džiaugiasi, kad 
kardinolų susirinkimas Vilniaus 
klausima ”ri’ę< laike vieno po
sėdžio, kai paprastai. įvairiu’ 
kausimus riša net po kelius rr.s 
nesiūs. Lenkų ministeris pir
mininkas Grabskis laikraščio 
“Gaz. Wars?..” bendradarbiui 
pareiškė, kad Vilniaus bažny
čios priskvrimas į Lenkiją į-1 
vykęs del to, kad pats Šventa
sis Tėvas to norėjęs, šis Va
tikano žygis skaudžiai užgavo 
Lietuvą ir lietuvių visuomenėj, 
ir įvairių pakraipų spaudoj su
kėlė pasipiktiniimo, kad ir dva
siška vyriausybė seka galingų
jų valstybių pėdomis.

Vilnius. Lietuvos atgimimo 
draugija išsirinko d r. J. Basa
navičių savo garbės nariu.

Klaipėdos atvadavimo daly
viai gavo ženklus (medalius), 
kurie panašūs į šaulių nešioja
mus ženklus, atminimui savo žy 
prių Klaipėdos vadavime.

Tokie ženklai, ypač ateity, 
bus labai malonūs prisiminimui ; 
praleisti! vargų ir pavojų už 
tėvynės laisvę.

Būti! naudinga paruošti ženk-
laj ir pirmiesiems nepriklauso
mybės kovų dalyviams 1918- 
19-20 mm.

Lietuvos sporto lyga skelbia, 
kiid visuotinis lygos atstovų 
suvažiavimas įvyks balandžio 4 
d., 17 vai. Kaune, L. Alėja 26 
Nr. (šaulių sąjungos salėje). 
Be statute numatytu dienotvar
kės punktų bus svarstomi visi 
klausimai, patiek t j c. komitetui 
iki š. m. kovo 27 d. Neatvykus 
Skirtu laiku ganėtinam atsto-

vu skaičiui tą pačią dieną 18, apyvartoje daugiau kaip 93 mi
x’. skiriamas antras suvažiavi-, Ilonai popierinių pinigų ir 1 mi-
mas, kuris skaitysis teisėtu, ne
žiūrint atvykusiųjų narių skai
čiaus. L. Sp. lygos C. Koni.

Aušros medis. — šįmet Im
siančioj medžių sodinimo šven
tėj sodins medį, pavadintą “Auš 
ros medis,” kurį pašvęs aušri
ninkų, Lietuvos žadintojų pa
gerbimui (“Aušros” gadynės 
veikėjams - Lietuvos patriar
chams).

Gaisras Kaune. — Kovo 12 d. 
5 vai. Rabivido namuose kilo 
didelis gaisras, kuris sunaikino 
daug prekių. Gaisras tęsėsi ar
ti 8 vai. ir padarė nuostolių 
iki 500,000 lt. Gaisro metu nu
griuvusi nuo degančio stogo 
skardo sunkiai sužeidė vieną 
gaisrininką, kuris ligoninėj mi
rė.

Besidžiaugiant šilta žiema, pa 
staroji ėmė ir iškrėtė juokų: 
tarp Skapiškio ir Suvainiškio 
tiek užpustė siaurąjį gelžkelį, 
kad sustojo traukiniai. Taip pat 
del užpustymų buvo sustojęs 
siaurųjų gelžkelių judėjimas 
nuo kovo 12 iki 14 d. tarp Šiau
lių ir Biržų ir Petrašūnų — 
Linkuvos.

švedų lietuvių susiartinimas. 
— Švedijos Žemės Ūkio Aka
demijos narys E. Leufven iškė
lė sumanymą suorganizuoti Šve
dijoje švedų-Lietuvių draugiją, 
kurios tikslas būtų visokiais bū
dais gerinti abiejų šių tautų 
santykiai ir pažinti kits kitą, 
jau išrinkta laikinoji tos efrau- 
švedijos sostinėje Stockho’me 
gijos Valdyba. Reiškiama pa
geidavimas. kad ir Lietuvoje 
susidarytų tokia pat draugija.

Miške plukdymo sutartis. — 
Latvių vyriausybė pavedė savo 
pasiuntiniui Lietuvoj p. Balo- 
džiui pasirašyti su Lietuva mi
ško plukdymo pasienio upėmis 
sutartį.

Radio meno koperatyvas yra 
įsisteigęs Kaune, kuriam atsto
vauja M. ir K. Petrauskai, šis 
koperatyvas rūpinsis pastatyti 
Kaune radio siųstuvą, kurio pa- 
ga In įsigiję radio priimtuvus 
galėtų girdėti iš Kauno ope
ras. koncertus, paskaitas, pra
nešimus ir 11.

šį sumanymą įvykdžius net ir 
tolimiausi miesteliai, įsitaisę ra
dio priimtuvą, galėtų tą patį 
klausytis, ką ir kauniečiai.

Lietuvos sėmenys sėjami Af
rikoj. Anglų audyklos reikalau
ja laba; daug linų. Jie buvo ban 
dę sėti linus savo kolonijose Ry
tų Afrikoj ir Australijoj, bet 
bandymai nepavykę. 1922 :m 
pradėta bandyti linai auginti 
Pietų Afrikoj ir gauta gerų 
vaisių. Spėjama, kad kai-kurio- 
se Pietų Afrikos srityse linų au 
ginimas galės prigyti. Minėtiem 
bandymams daug sėmenų var
tota iš Viekšnių ir kitų Lietu
voj vietų. Pasak linų specia
listu. Pietų Afrikoj išaugę lie
tuviški linai esą neblogesnj už 
Pabaltijos ir kitų šalių linus.

Pinigai apyvartoje. — Vasa
rio 28 dieną Lietuvoje buvo 

lionas metalinių.

Nusikaltimai Lietuvoje. — 
1924 metais Lietuvoje padary
ta 1023 įvairių nusikaltimų. 
Skirstant rūšimis nusikaltimai 
šiokie: plėšimų — 33, užmuši
mų — 8, vagysčių iš butų — 
358, arkliavagysčių, vagysčių 
iš sandėlių, ir vagom? — 26, 
vagysčių iš krautuvių — 185, 
įvairių smulkių vagysčių — 338 
padegamų — 5 ir kt. Daugiausia 
nusikaltimų padaryta vasario, 
liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir 
spalių mėnesiais, mažiausia —- 
kovo mėnesį.

Praėjusiais metais policijos 
buvo suimta 1138 nusikalltėlių, 
kurių plėšikų — 47, žmogžu
džių — 7, arkliavagių — 35, 
padegėjų — 3, dezertyrų — 8, 
pabėgusių kalinių -r- 10, vagių 
— 750 jr kt.

KAUNO LAISVAMANIŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 8 dieną buvo eilinis lai
svamanių draugijos Kauno sk. 
narių susirinkimas. Iš valdybos 
pranešimo paaiškėjo, kad sky
riuje oficialiai yra 43. nariai. 
Per trumpą palyginamai sky
riaus gyvavimą buvo jau su
ruošta 3 viešos paskaitos,, tu
rėjusios visais atžvilgiais di- 
deliausio pasisekimo. Skyriaus 
vidujiniai gerai susitvarkęs. Bu 
vęs laisvamanių konferencijo
je Šiauliuose atstovas padarė 
pranešimą apie priimtus tos 
konferencijos nutarimus ir pro
testus prieš klerikalizmo smur
tą Lietuvoje. Nors tuo taniu 
skyriuje oficialiai ir mažai yra 
narių, bet prijautimas draugi
jos tikslams begalo didelis ir 
tik įsivyravęs Lietuvos polici
niai — kuniginis teroras tuo 
tarpu sulaiko platesnius visuo
menės sluogsnius nuo oficialaus 
dalyvavimo draugijoje. Buvo 
iškeltas susirinkime klausimas 
apie ištrėmimą iš Kauno drau
gijos nario Herbačausko. Nu
tarta nukentėjusį prof. Herba- 
čauską sušelpti materialiai ir 
priimta sekanti protesto rezo
liucija:

— Laisvamanių Draugijos 
Kauno skyriaus narių visuoti
nas susirinkimas 1925 metais 
kovo 8 d. apsvarstęs D-jos na
rio prof. Henbačausko ištrėmi
mą iš Kauno randa, kad šis iš- 
trėmimas yra tai eilinis vieš
pataujančio Lietuvoje klerikali
zmo smurtas prieš laisvąją 
mintį, nes klerikalai, kaipo dva 
siniai bankrotai, neturėdami 
moralės pajėgos, neįstengia do
rais būdais lenktyniuoti su ki
tomis visuomenės srovėmis ir 
griebiasi laukinės priemonės —• 
smurto ir todėl susirinkimas 
griežtai smerkia šį klerikalų 
smurto aktą ir savo nukentėju
siam idėjos draugui prof. Her- 
bačauskui reiškia giliausios už
jautos.

ši rezoliucija nutarta paskel
bti spaudoje ir pasiusti atatin
kamoms Seimo frakcijoms pra
šant daryti žygių, kad prof. Her 
bačauskui būtų grąžinta laisvė.

Be to susirinkimas išrinko iŠ 
5 narių nuolatinę skyriaus val
dybą ir revizijos komisiją (iki 
šioj šias pareigas ėjo steigė
jai). Vargas.

1
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’Vinco Kudirkos Satyros
Rašo Ant. Venclova
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Pirmos žinios apie audrą 
Lietuvoje.
Pirmoji žinia, paskelbta “Lie

tuvoje“ apie tornado, nusiautu- 
sj Illinois ir Indiana valstijas 
pora savaičių suvirs atgal, bu
vo “žuvo 2,000 žmonių ir 63,- 
000 sužeista. I ‘ 'Ū

Tikrenybėje gi •užmuštų buvo 
apie 800. o sužeistų apie 3,- 
000

|| Redakcijos Straipsniai |j
-

Aukso žuvų nėra gamtoje.
Tų aukso žuvyčių, kurias 

ko nevienas prasigyvenęs lietu
vis savo namuose, gamtos eže
ruose nėra. Kinijoje yra tam ti
kra rūšis karpių, kurios gam
toje turi juodą spalvą. Bet jų 
veislė labai linkusi prie albiniz
mo. arba ąpsigimimo su balta 
spalva. Kiniečiai tą pastebėjo 

namie baltas išsi

lai-

DEPORTAVIMAS Įš AMERIKOS 
NEGEISTINŲ ŽMONIŲ

Įvairiais patikėtinais šaltiniais, taipgi ir iš anglų die
ninės spaudos, gauname patirti, kad pastaruoju laiku 
labai daug deportuojama iš Amerikos žmonių, kurie pri
pažinti “negeistinaisiais” šiam kraštui piliečiais. (Sako- ;r veisdami 
ma, gana nemažai jau gaudoma ir lietuvių, kurio tykiai ’ girneles, gavo sidabrines ir pas- 
išgabenama lauk).

Deportuojama sekamos klasės: 1) įsišmugeliavę; 2) 
silpnapročiai ir chroniški alkoholikai; 3) nuteisti 1 me
tams kalėjiman; 4) daugiau negu sykį pagauti degtinės 
pardavinėjime; 5) nuteisti už morali pasileidimą; (i) per
žengę baltosios vergijos įstatymus; 7) padedanti depor
tuojamiems; 8) padedant kitam ateiviui prieš įstaty
mus nusižengti; 9) ateiviai pabėgę nuo laivų.

Suprantama, kad deportuojama tik ateiviai, kurie 
nėra šio krašto piliečiai. Iš viršuj minėtų klasių dar ne 
visi buvo deportuojami, bet bus šįmet, jei pereis taip va
dinamas “Watkinso bilius H. R. 9817”.

Prieš minėtą bilių protestuoja kai kurios organiza
cijos, susidedančios iš ateivių, bet patys amerikonai labai 
silpnai ateivius teužtaria. Dar pats deportavimas ne tiek 
būtų sunkus dalykas, bet su Watkinso įstatymu, jei įei> 
jis į galę, prisieis ateiviams išsiiminėti pasportai ir po 
jais gyventi. Tai aštrus daiktas. Jei ne kuo kitu, tai nors 
spaudoje reikia prieš tokį nedemokratingą įstatymą prie
šintis.

Bet reikia ir taisytis. Gerų žmonių, nors jie būtų ir 
ateiviai, nedeportuos (apgailėtina bus tik deportavimas 
kai-kuriuose visai nekaltų žmonių deportavimo atsitiki
muose).

Patį šitą įstatymą iššaukė ne tie žmonės, kurie šią 
šalį brangina. Pats deportavimas daugiausiai yra krei
piamas į šios šalies įstatymų niekintojus ir valdžios grio- valstybę 
vėjus. Tokių iš visų ateivybės tautų atsirado; jau dau
gelis metų tokie žmoneliai, čionai nerimdami savo kaily
je, sudarė pavojaus šaliai ir žalos savo kitiems ramiems 
tautiečiams.

Keikimais ir protestais dalyko nepataisyt. Reikės 
visam kraštui įrodyt, kad mes ne esam “negeistini.” Vi
sose šalyse dabar “negeistinus” deportuoja. Ne tik de
portuoja, bet net neįsileidžia. Bet geri ateiviai visur į- 
leidžiami; jeigu šiandien nėra įleidžiami, tai laikui bė
gant tikimasi kvotas numesti. Tikimasi, kad bus numes
ta ir Amerikoje. Bet “negeistinųjų” visur apsižiūrės ne
įleisti, nežiūrint, ar kvotos bus, ar nebus.

Kalti daugiausia tik keletas, o reikia del jų nukentė
ti daugeliui.

kui auksines žuvytes. Dabar jų 
spalvą žinovai gali kontroliuo
ti. palaikydami vandeny tam ti
krą kieki reikalingų mineralinių 
druskų.

Jei aukso žuvį Įleistum i eže
rą. ar prūdą tai jos su laiku vir
sta juodomis.

—o—
Es p e ra n t i s t ų la i k rast i s 
Lietuvoje. •>
Gavoįne du numeriu laikraš

čio “Litova Stelo, ” kurį leidžia 
: ir redeguoja pralotas Dambrau-. 
■ .-'kas, vienas iš seniausių lietu
vių esperantistų. Laikraštis. 8 
puslapių ir eina sykį Į du mėne- 

! siu. Lietuvoje jis kainuoja pus
antro lito ant metų.

Lietuvoje esperantų kalboje 
išeina “Litovujo”, o Baltijos

—o—
V’i Ik u gimęs i mišką žiūri.

Pasirodo, kad 
leidę 1921-1923 
knygų ir parašę

VISKAS PO SENAM.
• Amerikos pažangiųjų laikraščių žodžiai rodos išsi

pildė, kuomet buvo sakoma, jog delei lenkų-Vatikano in
cidento Lietuvoje sukeltas lermas, bus bandoma tam tik
rų sferų nubaigti ranium užmiršimu.

Šiomis dienomis mums rašo žymus asmuo iš Lietu
vos maždaug sekamai:

Tos karštosios naujienos, be abejo, bus ir Jums žino
mos, — nes Amerikos lietuviai, ypač laikraštininkai, bu
driai seka mūsų šalies gyveninio bėgi. O jis visgi vingiuo
tas... Dabar visų skaudamas “dantis” — tai arcivysk. 
Zecchini, šv. Tėvo atstovas; kita — nauji besiartinanti 
Seimo rinkimai, kuriems pradžią, greitesnę negu turėtų 
būti, turbūt duos Klaipėdos seimelio rinkiniai. — Nors 
žmonės protestavo, supuvusiais kiaušiniais ir akmenimis 
langus daužė, bet p. Zecchini nei pats važiuoja, nei vy
riausybė jį ragina... Koks tai šėtono užburtas ratas pa
sidarė: viešai vyriausybė, rodos, pati piktinasi, o ne vie
šai ir pačiam Zecchini ir šiaip žmonėms kr. demokratams 
sakoma, įtikinėja, būk tai viskas: ir protestai, ir langų 
daužymas, ir gandai būk Papa atidavęs Vilnių lenkams 

■— vis tai esąs “bedievių darbas, jų prasimanymas...”
Nors, iš kitos pusės, lenkų-Vatikano konkordatas, 

visgi mūsų kr. deni, partijai buvo didelis smūgis. Ir kaip 
gi ne: šv. Tėvas, katalikų globėjas ir ganytojas, Lietu
vos Vilnių, Aušros Vartus lenkams atiduoda! — šito ir 
geri katalikai nesuvirškina. Ir davatkos ir seni “kanto
nai” atsisako eiti į bažnyčią!.... Ar girdėtas daiktas — 
bet taip ištikrųjų dėjosi Kaune. Tad susigriebė “krikš
čionys” gelbėti situaciją — teisybės iškraipymu. Kąs- 
žin, ar pilnai pavyks. Abejojama.

Tai taip rašo žmogus visai bešališkas, net seninus 
patiems kademams artimas.

Viskas po senam. Tik Lietuvos liaudis auklėja nau
ją gentkartę, kuri turės parodyti, kad turi būti viskas

ii

(Tąsa)
Bet vis dėlto, imdami galvon 

kimius, “Viršininkus” turėsime pripažinti gana 
vykusia satyra, atsimindami, jog 1) tai mūsų 
literatūroj'esama kuone pirmo satyros bandymo, 
2) kad ji mums duoda gan teisingą vaizdą Su
valkijos rusu viršininkų su visomis jų ydomis. 
Iš šios satyros mes galim geriau pažint; visą Su
valkų žemės tvadką Rusų valdžioje, nei iš tūlo 
istorijos vadovėlio.

Be šių dviejų satyrų, V. Kudirka dar yra 
parašęs dvejetą satyrų, vardu “Vilkai“ ir “Cen
zūros klausimas.“ “Vilkuose" jis stengiasi duoti 
Suvalkijos viršininkų apibūdinimus, o “Cenzū
ros klausime" — grynai šaržo dalykėlyje — pa
juokia be galo kvailą žandarų viršininką Judą 
Izvergbvič Padleckoj. Bet pirmoj; satyra — “Vil
kai“ — yra beveik net nė ne satyra, tik satyri
nės chronikos metmens.o antrosios turinys ne- 
perįdomiausiaš, be to, lyg ne visai tinkamas vie
šai komentuoti, ta; mes čia ir be jų galėsim apsi
eiti.

Ir savo publicistiniuose straipsniuose V. Ku
dirka ikada-ne-kada randa progos pasijuokti. Pub 
licistikoj jis juokiasi ne iš rusų, bet iš pačių 
lietuvių inteligentų. Pav., kaip jis aprašo lietu
viui! amžiną ydą — vienybės trūkumą. — Per 
kelintą susirinkimą draugijos narys .pastebi, 
kad pirmininko kelinės yra ne skersai, bet išil- 

’• inia šaukti: “Jo kelinės išilgai 
j dryžos, o mano skersai, mano tėvai sakė, kad ir 
senuose leistruose yra, kad kelinės turi būti 
skersai dryžos, o ne išilgai; tai man nepatinka; 
jis mokina mus, kad lietuviams pridera įsitai
syti platesnius brylius, ijant kaitra akių neiš- 

užmanymas, nes beveik visi 
mes apspangę, tik del ko jo kelinės išilgai dry
žos. o ne skersai? Ne, su tokiu žmogumi išvien 
dirbti negalima, jis nori Įvesti išilginius kelnių 
dryžius, jis mus prapuldys! Vyrai — sušunka 
pagalinus — kam brangūs yra ir guli ant širdies 
skersinia; kelnių dryžiai — traukimės!“

Arba vėl štai kaip V. Kudirka pajuokia lie
tuvių inteligentų bailumą. Jo draugas pasakoja 
jam, iš ko galima pažinti rusuose lietuvis inte
ligentas. Girdi, “iš kinkų drebėjimo." Mat, sako 
kaip pernai vasarą pradėjo drebėt inteligentų 
kinkos, ta; nesiliovė drebėjusios iki šiol ir per
ėjo jau i chronišką drebėjimą. Net gaila žiūrėt, 
nes jau ir policija iš jų juokiasi! Na, su drebėji
mu ikinkų tiek to — pasityčios merginos ir tiek 
— bet chroniška baimė paverčia žmones Į avis. 

•ĮO šiandien lietuviams nepritinka ir neparanku 
i Let Kapitalistai visai nėra pa-( būt avimis, šiandien jie privalo būt drąsiais ir 
j triotai. Kuomet Šveicarija ban
dė tokią kontribuciją uždėti, tai 
pinigai pradėjo zvimbti iš ša
lies. Anglų darbo partija irgi il
gai žaidė ta idėja, bet nedrjso 
jos vykdvti. Rusai vieni ją į- 
vykdė, bet dabar pamatė, kad 
padarė klaidą: ką žmogivs turi.

, nr.o jo niekad neapsimoka 
ru atimti.

Taigi ir Herriotas vargiai 
naudingo atsieks. Teisybė: 
už kontribucijas mokėtų po 
nuošimčiu. Bet vargu kapitalis
tai sutiks imti po du nuošimčiu, 
kada gali gauti keturius ir dau
giau. Tai nebūtų “bizniška,“ o 
kapitalistai tik vien biznio težiū 
■i. nieko kito.

Herriotas nedaro to, ką svei
ka politika reikalautų: suma
žinti išlaidas kariumenei, ban
dyt; Įvykdinti nusiginklavimą 
ir ramų prekiavimą Europoje. 
Tada netik Franci jos pinigai bū 
tų pastovūs, bet ir karo pavo
jai išnyktų. • 

—o—

ims karui tarp Lenkijos dr ru- 
,sų. ar vokiečių, 'lenkai negalės 
Jslaikyti Vilniaus jei neturės ar- 
f'ha draugų Kaime, arba patys 
ten nesėdės. O 1920 metais bu
vo lengva proga Kauną užimti, 
ko dabar padaryti nėra galima.

—o—■

dabartine
Pasirodo,

Francų kąriumenė.
“Mūsų žinynas“ (Lietuvos 

kariu menės žurnalas) praneša 
apie vokiečio Hans Ritterio iš
leistą 'knygą apie 
francų kariurnenę.
kad tos kariumenės pamatas —- 
pėstininkai, arba sveikinusioji 
tautos dalis — netikusi. Ir fran- 
cūzų karininkai bei generolai 
tą žino ir sako apie tai savo 
kalbose ir raštuose. Todėl fran- 
euzai daugiau atsideda ant ka
ro mašinų ir ginklų negu ant 
savo žmonių. Kur tik francū- 
zams reikia susidurti su gyva • 
spėka, ten jie pasitraukia ir 
pralaimi.

Kuomet lietuviai ėmė Klaipė-Į 
dą. francūzai išsigandę staiga 
pasitraukė ir ‘ pasidavė lietu- dryžos, ir 
viams, nors buvo kelis syk ge- j 
riau apsiginklavę. Kodėl? Todėl 
kad jų dvasia netikus. 

—o—

stapilės miesto valdybos 38 at
stovus. kurie priklausė komunis 
tų partijai ir kiauše trečiojo 
internacionalo.

Mat, paskutinis rusų žygis 
pagrobti Estiją vėl del “matuš- 
kos Rusijos” estus pamokino.

—o—

ėstų; laba; gražus

’ čiukaiti ir tt. ir tt., jau neminint naujų garse
li’ šiuos trū-Įnyibių. Visi šie žmonės savo gyvenimu ir dar-

•bais rodo, jog Sūduvos dvasinės pajėgos yra 
idar labai didelės, jog Sūduvos žmonės, šiaip ar 
taip, dar ir tolimesniam Lietuvos gyvenime tu
rės suvaidinti didelį vaidmenį.

O tie žmonės — mes.
Jeigu tik seksime savo pirmtakūnų pėdo* 

(mis, jei dirbsime, kaip jau jie dirbo, nes tik 
darbas iškelia žmogų augštyn ir tik vienas dar
bas bei pasiryžimas daro žmogų didelį. 

: Galas
Prierašas. — šis referatas buvo parašytas 

V. Kudirkos 25 m. mirties sukaktuvėms paminė
ti Mariampolės Valstybinėj Rygiškių Jono gim
nazijoj. Jis buvo peržiūrėtas‘gerb. tos pat gim
nazijos direktoriaus p. A. Daniliausko ir skaity
tas per jaunesnių moksleivių Kudirkos paminėji
mą 15-11-1924 m. Kadangi šio referato auto
rius, VIII klasės mokinys; del ligos į paminėji
mą atvykti negalėjo, tai šį referatą maloniai su
tiko skaityti jo draugas, tos pat klasės moki
nys, Ant. Januševičius, už ką jam čia aš, žemiau 
pasirašiusis, reiškiu širdingos padėkos.

Su pagarba ir dėkingumu
Antanas Venclova.

Ma r iampolė, 15-1-1925.
o— ------ o----------b

L E K, ŽIRGELI

rusai yra iš- 
•metais kdletą 
keletą straips

nių apie Lietuvos kariurnenę ir 
?, Tos knygos yra- pla-, 

tinamos tarp Rusijos kareivių, 
ir oficierių, kad jie apsipažintų į 
su lietuviais, nes ateity gal rei
kės su jais kovoti.

Iš tų knygų trykšta 
mintis ir vie 
lįnkui Lietuvo 
įvykt;

F ra nei jos bėdos su pinigais 
Prasideda.
Visus dabar Įdomauja klausi

mas: ar Fra ne i jos pinigai iš
silaikys ir nenueis keliu rublio 
ir markės? Herrioto partijos 
bando gelbėti padėtį uždedant 
kontribuciją ant kapitalistų

Lėk žirgeli, greitaį lėki, —
Nešti mane paskubėki...
Lėk žirgeli į šviesybę, —
Atsibodo man tamsybė.
Lėk, kur laisvė žiedus krauna;
Kur tamsybes blaško, rauna.
Kaip tas aras, lėk žirgeli;
Gana kęsti tą vargelį.
Nešk, žirgeli, — netsigrišių, —
Nors to krašto nematysiu. /
Nes čion tamsa tarp žmonijos, 
Pančiai žvanga dar vergijos.
Baugu sielai, širdis liūsta, 
Paskutinės jėgos žūsta. 
Lėk, žirgeli, paskubėki, 
Mano būvio pagailėki.
Nešk, žirgeli, į tą šalį,
Pailsėt kur siela gali!...

—Svajonė.
O---------------------O-------------- :------ O
KAM ŽUDOTE LAISVĘ?

'ii

viena 
s nusistatymas 
turės Lietuvoje 

revoliucija, Įsisteigs so
vietai ir lietuvių žemė vėl grjžš 
gkbon “matuškos Rosijos.” 
Tada “■nu vargintam ir kankina
mai ” Lietuvos proletariatui už- 

po raudona vėlia-žibės “rojus 
va.” •

Klaidu g; 
ir 'knygose 
Daugelis

tuose straipsniuo- 
randama daugybė.

faktų iškraipyta ar 
paduota paąenusi. Matyti, tie
sa pas bolševikus nėra augštai 
gerbiama.

—o—
Lenkų generolų mintys 1920 
Metais.

Kaip žinome 1919-1920 me- 
kariavo su rusais, 

netoli Varsa-
tais lenkai 
Rusai .jau buvo 
vos, ir tik francų pagelba su
traukė iškrikusias lenkų spėkas, 
šie atsigavo ir vydami rusus, 
žindė, ką sugalvojo? Nagi oku
puoti Lietuvą. Tas tik dabar iš
ėjo aikštėn.- Sumanymą pada
ręs generalio štabo viršininkas, 
generolas Roozvadovskis. Ir ka
da lenkai rašėsi po Suvalkų su
tarčių, tas sumanymas buvo di- 
skusuojamos Lenkijos generolų.

Sumanymui pasipriešino Pil
sudskis ir tik. jo dėka nebuvo 
vykdomas. Pilsudskis argumen
tavo tuo, kad tokis begėdiškas 
darbas, iškastų tarp lietuvių ir 
lenkų amžiną bedugnę ir ne
būtų jokios vilties sulieti lietu
vius ir lenkus i uniją, kaip 
vo seniau.

Dabar Pilsudskiui tas 
primetama, nes rimti lenkų
ro dalykų žinovai sako, kad ki-

bu-

yra 
ka-

ra

ką

du

ministeris Ry- 
darbu svetini- 
mlestuose nė- 
La t Vijos kon-

Latvijos miestuose darbų nėra
Vidaus reikalų 

goję skelbia, kad 
saliams Latvijos 
ra. Yra Įsakyta
šulams Lietuvoje, išduodant pa
velijimus Lietuvos darbinin
kams važiuoti pas latvius dirb
ti, kad leidimus duotų tik tiem, 
kurie sutinka dirbti laukų dar
bus. Duodant leidimus pažymi
ma, kad miestuose jiems neva- 
lio apsigyventi.

Tapo maždaug suskaityta 
kiek latvių gyvena svetur. Pa
sirodo. kad daugiausia gyvena 
Rusijoj — apie 250,000. Ame
rikoje jų yra apie 50.000, Lie
tuvoje apie 30,000, Pietų Ame
rikoje apie 20,000.

“po naujam”. Dėlto amerikiečiams labai svarbu, kiek 
tik galint, remti jaunąją pažangią Lietuvos moksleivi
ją, nes ji turės savo galingą žodi pasakyti senajam ir į- 
bimbėjusiam “viskas po senam.”

šiandien jie privalo būt drąsiais ir 
turėt labai aiškias galvas.”

Tuo ir baigsime V. Kudirkos satyrų apžval
gą. Bendrai reikia pastebėti, jog šiaip jau V. 
Kudirkos satyra yra rimta, kartais siekia sarkas- 
tingumo, bet niekur nevirsta paprastu koliojimu- 
si, ko paprastai sunku išvengti satyroje. Gal 
taip yra dėlto kad V. Kudirka turėjo savo pažiū
rų satyrai, kurių jis griežtai laikėsi.

Tos jos pažiūros išreikštos šiai* žodžiais: 
“satyros pirštas turi būt] atkreiptas i išjuokia
mą piktybę, ne i tą ir i ta žmogystą. Per saty
rą žmogus turi matyti savo silpnybę iš tolo, o 
niekados neturi matyti ant savęs atkreiptų akių 
svieto ir girdėti besityciojimus minių, linksimų, 
kad nurodyta jiems auka, ant kurios sprando 
galį suk rausti savo tokias pat 'išjuokiamas silp
nybes. Taigi parašyti satyrą kur kas sunkiau, 
nekaip sustatyti puikiausią pamokslą: prie 
ros

aty- 
reikia ir mokslo ir išminties, o takto kur 
daugiau, nekaip prie kitų rašto dalykų.“

III.
Vincas Kudirka, kaip jau buvo minėta, yra 

išėjęs tą pat gimnaziją, kurioje ir mes einame 
mokslą. Jis yra gimęs ir miręs toje pat šalyje, 
būtent Sūduvoje, arba Suvalkijoje, kame ir mes 
kuone vis; esame gimę ir praleidę savo jąunąsias 
dieneles. Tai juo labiau Vincas Kudirka turi bū
ti mums brangus ir artimas asmuo, ne tik del to, 
kad jis darbavosi mūsų visų labui, net ir savo 
sveikatą ir gyVybę mūsų tautos gerovei atida
vė, bet dar jr dėlto, kad jis savo darbais daro di
delės garbės ypatingai mums, 'šios gimnazijos 
moksleiviams ir mokytojams ir, bendrai, visai 
Sūduva; — Suvalkijai, šią dieną kiekvienam iš 
jūsų norėčiau palinkėti sekti Kudirkos gyvenimo 
pavyzdžiu ir, rodydamas šviesų mirusiojo šešėlį, 
sušukti jo paties žodžiais:

“Kol jaunas, o'broli, sėk pasėlio grūdus
Ir dirvos nepleišiki! ” — ir dar —
“Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, — 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit 
Tik vieton ano stulpo tąja pačia dieną 
Tuoj kitą statykit!”’
Jaunieji mano draugai ir draugės!
Sūduvos derlinga dirva: ji davė Lietuvai 

jau ne vieną žvaigždę ir ne vieną dar duos. Te
reikia prisiminti įmūsu tautos atgimimas ir kova 
del Lietuvos tautiniu bei kultūriniu teisiu, ir 
mes pamatysime, jog didžiausia garbė turės tek
ti Sūduvai. Sūduva pagimdė tokius žmones, kaip 
J. Basanavičių, P. Arminą, P, Kriaučiūną. V. 
Pietarį, Pr. Vaičaitį, J. Jablonskį, Aišbę — Kriš-

Tarp bangų 'sukuriu,
Ir verpetų gilių > t
Užugimė laisvės vadovas.

Jis dygliuotais takais,
Ir kelmuotais miškais,
Atkeliavo i vargstančią šąli.

Jį jaunimas vikriai,
Ir seneliai skubiai 
Pasitikt iškeliavo.

‘Siaudž’ perkūnai, žaibai,
Jis keliauja tvirtai
Į pavergtąją šalį. z

Kaip pamatė minias,
Pasitikt einančias, 
Susikaupė darbui sunkiam.

Džiaugės girios, šilai,
Ir galvojo tiktai,
Kad ir jiems dienos laimės atėjo, 

žmonės džiaugės visi, 
Darbus dibbo linksmi, 
Ir palaimą didžią turėjo.

O tas laikas skubus
Neprabėgęs metus
Jau pinklės- del laisvės kreigliojo.

— Kam jus darote tai, 
čia pavydo darbai.
Juk nespėjo dar laisvė pražysti?...

O perkūnas augštai,
Skėlė ugnį tvirtai.
Ir į puotą galiūnus tik kvietė.

Jų sus’rinko apsčiai,
Kėlė puotą ilgai
Ir laisvei retežius gamino...

— E. Karazija.
o--------------o-------------- o

PRAĮHTSKITĘ, KANKLIAI!

Skambinkite, kankliar. iš naujo užgimę
Mūsų tėvynėje laisvoj;
Pranašauki! tautai laimingą gadynę, — 
Te gerbia jumis visoj Lietuvoj.

Skambėkite garsiai, budinkit didvyrius, 
Miegančius šaltuose kapuos;
Prikelkit iš miego garsingus didvyrius, 
Kurie mums vergauti neduos.

Teplaukia galingi ir garsūs aidai
Po plačią, laisvą Lietuvos šalį;
Tegul vė] skamba pasauliui vardai,
Kuriais didžiuotis Lietuva gali.

Jūs kankliai vėl veskit i kovą garbingą, 
Kaip vedėt amžiais anais,
O žiauraus priešo kariauna skaitlinga
Pražus su savo “gudriais planais!”

— Pabudęs Vaidyla.
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Moksleivių Organizacija Suskilo 
Delei “Amerikonumo”
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(žemiau einantis straipsnelis 
paimtas iš “Varpo” vaizduoja 
nesmagų Chicagoje įvykį tarpe 
lietuvių moksleivių organizaci
jos — mes manom, kad tarpe 
taip vad. “Moksleivių Susivieni
jimo.” Jie suardė savo santy
kius del vienos mergaitės mo
kinės užsibruožimo eiti keliu 
“amerikonizmo” ir paniekinti 
lietuvybę. — Red.)

Šiomis dienomis (Chicagoje) 
įvyko moksleivių bendras susi
rinkimas, kuris buvo galutinai 
atidėtas ta ja minčia, kad susi
taikyti, ar skilti.. Mat, p-lė Nor
mantą itė, negalėjo pakęsti kai 
kurių “grinorių”, tai suorgani
zavo čiagimius, įkūrė kitų orga-

jau turi ir charterį, kuris be
veik panašiai skamba kaip ir se
nasis.

Taigi, kaip man nekurie sakė, 
kovo 8 d. ponų Jurgelioniu na
triuose įvykęs susirinkimas ne
davė nieko gero ir sulipinti ne
sidavė; reiškia moksleivių orga
nizacija suskilo.

Ar del principų? — Aiškiai 
yra žinoma, kad ne del principų, 
nes kova ėjo jau arti dviejų 
metų. Buvo galima tikėtis anks
čiau ar vėliau panašaus įvykio. 
Čia “aš” ir “we americans” 
pasididžiavimas išardė neskait
lingą lietuvių moksleivių būrelį; 
nėra abejonės, kad visuomenė 
negalės turėti didelio pasitikėji
mo jų organizacijoms, nes ku-

vietos; na ir “aš” keršinsiu. Pasaulėžvalga pebuvo gvildena- 
Taip ir įvyko.

Dėlto reikėjo kuopą išardyti 
ir pasėti neapykantą tarpe mok
sleivių. Tai galėjo padaryti tik 
tokis asmuo, kuriam 
tuvystė, organizacija 
nė ateitis.

nerūpi lie- 
ir švieses-

Dabar, kaip viena 
ir kita — silpnos, 
neturėjo jokio tikro principo.

pusė taip 
Šis Įvykis

ma; partijų principai nebuvo ke 
liami; rodos galėjo harmoningai 
ir draugiškai sugyventi ir dirb
ti pažangų ir naudingą visuo
menei darbą.

*■ v • 1

Kas toliau iš to viso išeis, pa
tys moksleiviaį tūri informuoti 
visuomenę ir išdėstyti visus nuo 
tykius, nes moksleiviai buvo re
miami vienaip ar kitaip.

Neaktyvia Moksleivis

Šaulių Suvažiavimas
Kaunas, Kovo 3d. Diskusijos kinimą ir pranešimą apie Ame- 

del centro pranešimų. — Paly-įrikos lietuvių didelį prielanku-

nizaciją, labai imituojančią ir 
panašią į pirmąją — senąją. 
Ta, neva, “amerikonų” grupė

pu«lr»
UBDBGI-

MAS

H Apsaagok Sveikatą

SANYKITg
Profllaktaa vyrama, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo.

Didelž triūbelS 35b.
(Tarba (4’a) 41.

Visose aptiek one ar
Ran Y Kit Dept. A.

| 02 Beekman Rt.
New York

■ P rašyk aprašymu

riam nors asmeniui užsimanius 
būti “aš” vėl išeina skilimas.

Reikia teisybę priminti, kad 
ta p-dė turi didelę neapykantą 
ir net kerštą ne čia gimusioms 
lietuviams, ypatingai priešinga 
B. Simokaičiui, elektrotechni
kos- studentui, ir J. Ldzdaus- 
kui mechanikos inžinieriui, ku
rie yra centro moksleivių orga
nizacijos viršūnėse. Minėtai pa
nelei norėjosi būti vienoje tų 
vietų, bet 1924 m. moksleivių 
seimas tokiai aktorei nedavė

“SANDARA”
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Literatūros, 

Politikos, žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuviu laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų ir pri

sius mums $2.50, gaus knygų dovanų 
vertes $1.00.

“SANDARA”
327 E STREET, BOSTON, 27, MASS.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ !

ginus su kitais suvažiavimais, ši 
kartą centro valdyba ir vadovy
bė susilaukė smarkios kritikos. 
Užsipulta, kad Vilniaus fondo 
pinigai aikvoti netiesioginiams 
tikslams avansų pavidale, kad 
nepalaikyta tinkamų ryšių su 
kitos pusės šauliais ir kad cen
tro valdybos ir vadovybės būta 
neveiklios per ištisus metus, 
nors sąjungos darbui dirva pla
ti ir tt.

Pereinamoji formula praėjo 
tokia: — IV L. šaulių S-gos bū
rių atstovų suvažiavimas iš
klausęs centro valdybos, sąjun
gos viršininko ir kontrolės ko
misijos pranešimų, konstatuoja 
liūdną ir apverktiną sąjungos 5 
padėtį sąryšy su centro ir vado- h’ ‘  ...............
vybės netvarka ir apsileidimu ir' mus esą nereikia kištis, _ „„ 
siūlo naujai centro valdybai im-^rys pasėdėti galintis, nes politi 
tis griežtų žingsnių sąjungai su ' 
tvarkyti ir Įgyvendinti senus 
šaulių idėjos pagrindus.

ŽimuidzinavičiBus pranešimas.
— P. Žmuidzinavičius pranešė 
suvažiavimui, kad jis išvažiuo- Į 

.damas Amerikon aukų rinkti, 
nuvežė amerikiečiams knygute 
“Idėja ir darbas”, kuriai dėka 
amerikiečių pasitikėjimas šau

liais ir pritarimas buvo didelis, 
nes toj knygutėj buvo atskaita 
aukų,.kurias aukojo užjūrio bro 
liai. Jam centras pažadėjęs ir 
toliau tokias atskaitas duoti.

Tačiau centras jokios apyskai 
.tos nepadarė ir net viešos padė- 
I kos nepareiškė.

Suvažiavimas priėmė tokią re 
zoliuci ją:

IV. L. šaulių S-gos būrių at
stovų suvažiavimas, išklausęs 
buvusio šaulių atstovo Ameriko
je A. Žmuidzinavičiaus pasvei-

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

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

UOLLANft
I B AMERICA LINE feZ
Tiosus-trumpaa kelias per Rotter

dam'ą, į ir iš visų dalių

sy mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po piety. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
2nd . Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York CityS28

-r.

OSVALDAS KIBURIS '
UŽEIGA

yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanins valgius, 
užkandžius Ir draugišką nžėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

OSVALDĄ KIBURI
BU GLENMOBB AVENUE, BROOKLYN, N. T.

(East New York) Tel. Cypress 8980

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patognmai 

Meg pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūšy 
žmonės sutvarko vigas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkrafitis pagina
mi a m as paprašius.
Rezervavimui ir Informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New York..

>i
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D3TRCIT, MICH.
Anglų spaudoje apie Lietuvą 

Straipsniai.

mą šauliams, širdingai sveiki
na visus Amerikos lietuvius ir 
ypatingai šaulių rėmėjus, rei
škia jiems didžios pagarbos ir 
nuoširdžiai dėkoja už taip gau
sų sąjungos rėmimą vykdant 
jai svarbius Tėvynės vadavimo 
uždavinius.

Ki a i pėd išk i ų n u s i sk u n d i m a s .- 
-Klaipėdos šaulių atstovai iškė
lė šaulių Blšoffo ir Pietaraičio 
bylų klausimą. Pirmasai jau 4 
mėn., kai sėdi kalėj imp. Bruve- 
laitis pareiškė, kad Bišofas kal
tinamas • už lietuvių teises ir 
reikią jo likimu susirūpinti.

Neiškentęs šoko kalbėti teis
mus ir bylas š praktkos pažį
stas kun. Vilimas ir patarė šau

liams, kad į politinius klausi-1 
o du

ka svarbiau. Vilimui atstovai 
pritarė kojomis ir švilpimu.

P-nas Vanagaitis reagavo Vi
limo kalbai; karštoj kalboj jis Į 
pasakė, kad to pono matyt so
taus esama: kad tu sėdi kalė
jime, sėdėk sau sveikas, bile ne 
aš...

šiuo klausimų kalbėjo ir kra
što aps. m-jos atst. p. Papečkys.

Suvažiavimas šauliui Bišofui 
pasiuntė užuojautos telegramą 
ir priėmė rezoliuciją, kad šis 
klausimas būtų kuo greičiausiai 
išrištas.

1 GIšrinktoji Centro Valdyba: — 
Į Centro valdybą išrinkti: J. 
Bruvelaitis, dail. A. Žmuidzina
vičius, geri. Nagevičius, prof. 
Leonas, L. Valionis, J. Vanagai
tis, A. Graurogkas, Dr. Stau
gaitis, 
šalčius, Kvieska, kun. Krupavi
čius ir kandidatais: M. Petraus
kas, Z. Toliušis, Mikelkevičius, 
M. Sleževičius, J. Kalnėnas, V. 
Daudzvardas, J. Kardelis, Da
gelis, Žalkauskas, Marčiulionis, 
šilingas ir Raulinaitis.

Liet, žinios.

negu

nors

Skaitydamas “Vienybės” 36 
nr. apžvalgoje radau pasakyta, 
kad anglų laikraščiuose nebu
vę nieko rašyta apie paskuti
nius nuotykius Lietuvoje su 
lenkais; tuo tarpu aš skaičiau 
Detroito “Free Press“’ labai ai
škiai aprašyta pirmiau, 
lietuvių laikraščiuose.

Tas laikraštis dažnai 
straipsnių apie Lietuvą,
kartais ne visai tikslių, čionai 
Įdedu iškarpą, kurioje, paveiz- 
dan, nupiešia, būk Kovo 5 d. 
esanti lietuvių “tautiška šven
tė,“’ apvaikščiojama po visą Lie
tuvos Respubliką, tai šv. Kazi
miero. Tas, žinoma, neteisybė 
ir buvo reikėję kam nors iš 
lietuvių ją atitaisyti. Nes, vie
na, kad Kazimieras pripuola ne

I 5, bet 4 Kovo; antra — ta diena 
1 visai nėra “po visą Lietuvą ap- 
' vaikščiojama, kaipo tautinė 
šventė’’ — yra tik kai-kur jo 
vardu įvesti atlaidai, tai ir vis
kas. Toliaus sumezgimas to vi- 

1 sko į lenkų ir lietuvių dynastinj 
1 draugingumą yra visai klaidin- 
1 gas istorinis faktas.

Reikėtų lietuviams anglų lai
kraščius sekti įr juose pasitai
komas klaidas pataisyti.

Jonas Dambrauskas

SCRANTON, PA.
P-no Makausko Prakalba

A. Marcinkevičius, M.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

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

Nedėliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

nių klasių gimnaziją, kurią jis t ' Vasario 20 d. P. T. laikytame 
pats nėra perėjęs. Kaip jisai 
gali išmokinti mokinį to, ko 
jisai pats nežino?

Gerb. Makauskas yra labai 
nuoseklus ir nuoširdus kalbėto
jas; dalykus aiškina labai nuo
sekliai ir labai konkrečiai; ma
žiausia dalykėlis apkalbamojo 
dalyko jo nėra praleidžiamas. 
Nors jis oratoriaus lošimo bal
sų ir judėjimų nenaudoja, bet 
jo nuoširdumas ir nuoseklumas 
kalboje pilnaį patenkina publi
ką.

Apart gerb. Makausko, kal
bėjo rusinąs (kurio paVardė ne
teko sužinoti) Lietuvos pilietis. 
Jisai atsišaukė, ir nurodė rei
kalą lietuviams ir rusinams ve
sti bendra kova išsiliuosavimui *. c

susiriūkime jau Glaveckas suti- , 
ko atšaukti (matomai prirodyti 
negalėjo), bet dar iki šiol (Ko
vo 9 d.) nesuspėjo ar nenorėjo.

Vasario 17 d. laikytame pro
sy tojų susirinkime drg. P. Ka- 1 
linauskas buvo pareiškęs, kad j 
jisai sutiktų viską dovanoti““ 
tiems šmeižikams, jeigu jie nu- . 
stos toliau šmeižę per laikraš
čius; net ir Jankauskas tam 
pritarė, sakydamas, kad: “jau 
gana prisipurvinom.” Bet A. J. 
Jankauskas to ne prisilaiko; vie 
naip sako,.o kitaip daro. Ir štai 
“Darbo” No. 5-tam vėl kan
džioja sau nepatinkamas 
tas.

Jankauskas ir jo sėbrai 
šmeižti sau nepatinkamas

ypa-

gali
ypa- .

iš lenkų vergijos. Pamargini- tas per “Laisvę,” kiek tik jie 
mui vakaro rusinu kvartetas' nori; į tai nebus kreipta atydos; v 
sudainavo kėlės gražias daine- bet kada jau bandoma ir unijos 
les. Prakalbų surengime pasi
darbavo Sandaros kuopa; pir
mininkavo F. živatas.

Reporteris.

iš

va-

Nepilieėiai grįžtanti bėgy me
tų nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietą tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agentą arba į

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

ii

haPAGHARRiman

LAIVAKORTES 
NUPIGINTA KAINA

įpINT SERVICE^

Iš NEW YORKO Į J A 
KAUNĄ IR ATGAL */IIA

(Pridedant Taksi)) ,

Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvi) Nupiginta laivakorte. Mū 
sų keleiviai iš Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymą bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgedžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių Šeštą 
nuošimtį. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolą ar „inverstinti sa
vo pinigus ant mortgedžių ant 
nuosavybės (real estate) mies

tuose, lai kreipiasi pas 1

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Market St.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Res.: 3532-J

9966

rip, Influenza

COLDS
At the first sign of a Cold 

tako Dr. Humphreys “77”. 
Drive the Cold out of your 
system — It is also wonder
ful for the Grip. “77” has 
been used for 30 years. Get 
Get ”77” today.

At all Druggists 30 cents. • 
HUMPHREYS' HOMEO. MEDICINE CO.

156 William Street. New York

Kovo 29 d. Scrantono lietu
viai turėjo progos išgirsti gerb. 
J. Makauską, Lietuvos Valst. 
Liaudininkų Partijos atstovą 
kalbant, kurių susirinko gana 
gražus būrelis,

Gerb. Makauskas trumpai, 
bet labai vaizdžiai perbėgo Lie
tuvos gyvenimą nuo pat jos su- 
sitvėrimo iki dabartinių laikų; 
nurodė kokis ūpas ir pasišven
timas visų žmonių, vadovų ir 
pasekėjų, buvo Lietuvoj ir A- 
mėrikoj iš pradžios, ir į kokią 
apatiją jisai yra nupuolęs da
bar, kartu nurodydamas ir prie
žastis to puolimo. Daugiausia 
savo kalbos pašventė apibrieži- 
mui dabartinės Lietuvos padė
ties. Jis ne tiktai, kad apiibrie- 
žė aibelnais ruožais dabartinę 
Lietuvos ekonominę, politinę ir 
visuomenės padėtį, bet nurodė 
atsitikimus pavyzdžiais Lietu
vos gyvenimo eigą. Sulyg jo 
kalbos, Lietuvos kunigai su sa
vo K. Dem. partija Lietuvą ve
da į pražūt#; žmonių teises 
mindžiojamos; konstitucijos ne
paisoma; finansų ir ekonomijos 
dalykuose suirutė; užsienio po
litika, ypatingai Vilniaus klau
sime, vedama begalo netikusiai. 
Iš faktų, kuriuos gerb. prele
gentas privedė, keletas yra se
kanti: valdžios bankas skolina 
pniigus privačiams bankams di
delėmis sumomis ant dešimto 
nuošimčio. Tie privačiai bankai 
skolina pinigus kaimiečiams ir 
ima 36 nuošimčius. Emisijos 
bankoj ūkininkai negali gauti 
paskalos, ai'b.a jeigu gauna, tai 
labai (mažai, del to, kad jos ka
pitalai yra išskolinti privačiams 
bankams. ,

Mokslo srityje, gimnazijo
se, gamtos, matematikos ir ki
ti tikrieji mokslai yra siaurina
mi, jų vieton brukama išguldi- 
nėjimas švento mokslo. Tinka
mi mokslus išėję pedagogai iš 
mokytoju vietų pradinėse ir 
augštesnėse mokyklose yra ša
linami, o jų vieton yra įdedama 
net vienuolės, francės ir len
kės. Vienoje gimnazijoj yra pa
statytas kunigas baigęs tik 4 
klases gimnazijos direktorium. 
Tas 4-rių klasių mokinys pri
žiūri mokslą ir mokina visą 8-

BALTIMORE, MD.
Kaip komunistai “gręžia 

vidaus’’ uniją.
Po to nelaimingojo, taip

drnamo šmugelio lietuvių pro
sytojų, 242 Am. skyriuj, uni
jos organe “Darbas” pradėjo, 
pasirodyti nevisai teisingų ko
respondencijų, po kuriomis tie 
neva korespondentai nedrįsta 
nė savo vardo pasirašyti.

“Darbo” No. 3 tilpo nevisai 
teisinga korespondencija, po ku
ria yra padėta tik trys raidės 
“P. T. N.” ir to koresponden
to noras buvo , ne tiek teisybė 
aprašyti, kiek apšmeižti sau ne
patinkamas ypatas ir inkrimi
nuoti prosytojų skyrių; nes ten 
yra pa.sak.yta: “Lokalas tam 
tikslui išrinko komisiją, žino
ma ne dalyko ištyrimui, bet 
šmugelio pakavojimui.” Toliau 
pasakyta: “Dalariai ėjo ne Lo- 
kalo iždan, bet šmugelninkų ki- 
šeniun.” O dar toliau yra pa
sakyta: “šimkevičius ir jo 
frentai, per paskutines dvi sa
vaites ėjo per stubas ir smuk
les “organizuodami” prosyto- 
jus, kad jie neklausytų, kas 
bus mitinge aiškinta, bet su
keltų lermą, išvytų iš susirin
kimo “auditorių,” ir kartu uni
jos generalį organizatorių A. 
Jankauską.“'

Kadangi toje korespondenci
joj yra daugiau šmeižtų ir in
kriminavimo viso prosytojų sky
riaus, ir kad maždaug toki pat 
tik su daugiau šmeižtų sau ne
patinkamų ypatų, koresponden
cija tilpo ir “Laisvėje, 
ria 
ris 
rys 
tai
rinkime vasario 3 d. buvo per
skaityta korespondencija ir po 
trumpo apkalbėjimo, nutarta — 
per savo delegatus P. Taryboje 
pareikalauti, kad Glaveckas sa
vo korespondenciją paremtų 
faktais, prirodytų arba atšauk
tų.

Nors Jankauskas bandė ap
ginti ir kad nukreipus prosyto- 
jų akis nuo tikrojo dalyko, sten
gėsi, kiek galėdamas, barti Ja
rą ir Kalinauską, bet tas nieko 
negelbėjo. Vasario 17 d. laiky
tame prosytojų susirinkime, P. 
T. delegatai raportavo, kad 
Glaveckas nesutinka nė priro
dyti nė gi atšaukti. Prosytojai 
panaujino savo pirmesnį tarimą 
ir pareiškė, kad jeigu Glavec
kas nesutiks paremti faktais 
arba atšaukti, tai prosytojų de
legatai turės apleisti P. Tary
bos susirinkimą ir jame neda
lyvaus tol, kol P. Glaveckas 

♦tenai bus.

organas “Darbas ” panaudoti 
šmeižimui sau nepatinkamų 
ypatų, net ir tos pačios unijos 
skyriaus, tai jau to negalima 
daleTsti, nes unijos organas nė
ra tam, kad kiršinus unijos na
rius, vienus prieš kitus, ir šmei
žimui skirtingo įsitikinimo ypa- 
tas. Jankausko, kaipo unijos or 
ganizatoriaus, tokis veikimas 
Baltimorėje, neduoda jam gar
bės. P. P. Jaras

po ku- 
pasirašęs P. Glaveckas, ku- 
yra ir Piki. Tarybos na- 
iš kriaučių 218-to skyriaus, 
prosytojų, laikytame susi-

Gerb. “Vienybės” Red.: — 
ši korespondencija buvo pa

siusta į A. C. W. of A. unijos 
organą “Darbas,” bet redakto
rius Prūseika atsisakė ją tal
pinti, ir po trijų savaičių grąži
no man atgal, sakydamas, kad 
“Brolis Glaveckas jau prisiuntė 
savo atšaukimą; jo žodžius tuo 
reikalu pažymėjau “Darbo’’ nu 
mery septintam.”

Sulaukus “Darbo” nr. 7, pa
sirodo, kad P. Glavecko atšau
kimo nėra, o yra tik paties re
daktoriaus trumpai atpasakota 
ištraukomis iš Glavecko kores
pondencijos, kur švelniai bando- v 
ma nudailinti Glavecko šmeiž
tus, ir dar iš to matyt kad . 
Glaveckas, vietoj prirodyti ar 
atšaukti, bandė toliau tęsti sa
vo šmeižtus. O kad paslėpus vil
ką avies kaily ir pasirodžius 
(koks Glaveckas yra didelis kan- 
kintinis, kad prieš teisybę yra 
priverstas sakyti neteisybę, sa
ko: “Aš buvau sutikęs faktais 
priparodyti tą, kas buvo mano 
aprašyta, bet kadangi prosyto
jų atstovai tuomi nepasitenki
no ir reikalavo atšaukti — tatai 
padarau ir atšaukiu.”

Tie visi Glavecko žodžiai yra 
melas. Prosytojai reikalavo: 
“prirūdyk ar atšauk” ir Glavec
kas nuo 3 d. Vasario iki 17 d. 
Kovo negailėjo nė prirodyti nė 
gi atšaukti, o tik 9 d. kovo man 
pasiuntus apdraustame laiške 
viršuj tilpusią korespondenciją 
į “Darbas”, kurią L. Prūseika 
man grąžino tik kovo 27 d., ir • 
kada 17 d. Prosytojams atšau
kus savo delegatus iš P. Tary
bos, P. Glaveckas — gal būt 
verčiamas paties Pruseikos — 
pasiuntė savo neva atšaukimą, 
kuris nuo pirmo iki paskuti
niam žodžiui yra melaš.

Kad parodžius Amalgameitų 
unijos nariams, ant kiek ko
munistams apeina unija ir 
Ikad jie pasikinkę unijos orga
ną, šmeižia sau nepatinkamus 
unijoj narius ir tiesiog griau
na pačią uniją ir ant kiek “Dar 
Ibo” redaktorius yra bešališkas 
žmogus, kreipiuosi į “Vienybę”, 
ir tikiu, kad “Vienybė’’ kaipo 
visuomeniškas laikraštis, su
teiks vietos šiam mano rašte
liui. Su pagarba,

P. P. Jaras.
P. S. Prijaučiantieji laikraš

čiai meldžiami perspausdinti.
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ir penktą!
Išsigėriau penktą - 

ras menkas.

BALANDŽIO (April) 9 d., 1925 *

NAUJAIS' VĖJOGRAMAI
(Mūsą Virvegramo Avantura) 

Chięagc. — Mūsų garbus Dr.
Makštas, išvažiuodamas Lietu
von profesoriauti, skelbia lai
kysiąs paskutinę paskaitą pli
koms sienoms, temoje: “Ar 
žmogus iš beždžionės, ar bež
džionė iš žmogaus?“ Vietos 
šventa kupriai iš anksto pasiūlo 
jam išrišimą: “Yes.”

įpie kurį šneka “Trimi 
ir “Klaipėdos žinios.“ Ii

Chicago. — Tas pats Dr. 
Makštys nagrinėja klausimą, 
kur gėriau būtų laikyt? Lietu
vių Tautos Visuotiną Kongre
są, 
tas’
tikrų šaltinių sužinota, ką JI Dr. 
Makštas darysiąs pasiūlymą, to
kį kongresą laikyti Kazimierie- 
čių Vienuolyne, čia parankiausi 
vieta, nes ir koplyčia šįmet jau 
būsianti Įšventinta.

Shenandoah. — Čionai apsi
lankė draugas šerenga su spe
ciali ml'šija — surasti, ar daug 
yra Miliūnų. Tą skubinai rapor
tavo į “NeLaisvę” sekamai: 
“Oficialiu galiūnų virš 200. Slap 
tą Ha liūnu gal du syk tiek.*’ 
Ačiū už informaciją, sako drali- 
RUčiai.

tėviškę, bet nėra kaip: gelžke- 
liai už dyką neveža. Beje, no- ! 
riti tau pranešti, jog mūsų vai-; 
keliai abu numirė: ir numirė Susimilk, dar įpilk, 
dėlto, kad negalėjo pakelti var-' ir šeštą! (Bis) 
go ir bado. Aš dabar visados Išsigėriau šeštą — 
šaukiu, kad, jeigu yni Dievas, 
tai tegul pakoroja mano su- 
vadžiotoją. Tegul jam išplėšia 
abi akis, kad jis nematytų die-’ 
nos šviesos per visą savo gyve-

— Bet, kurgi’jo uodega T
— O, ji dar tebėra rašalo 

bonkutėj.

Mokėjimas daug reiškia!
šeimyninkė (į naują virėją): 

— Šį vakarą turėsim svečių. Ai
tu gali gerą Vakarienę paruoš
ti?

Nauja Virėja: O, taip! Galiu 
paruošti į bile kurią pusę.

— Kaip tai “į bile kurią pu
sę?

— Taip, poniute. Kad svečiai 
paskui kas vakaras lankytus, ar 
ba kad daugiau niekad nebesu- 
sirinktų.

t — Kodėl gi?
jau aš vy- — Dėlto, kad nabašninkas nie 

kuomet negėrė.
dar gersiu — Tas tiesa.

— Jis niekuomet neidavo kar-
pasigavau čemon.

—Jūs turit tiesą.
dar gersiu — Tokiu būdu, kodėl jūs iš

tarėt nuosprendį, kad jis mirė
pasigavau- nuo alkoholizmo, kuomet mes 

visi žinom, kad jis buvo per- j
dar gersiu šautas?

— Tas viskas teisybė — ut-
mino krau

ni- gerrsiu

sakė gydytojas. — Bet žmogus, 
kuris jį peršovė, buvo gilias!

Greit Ataušo
pakinkiai (“Panevėžio Balsas” seka

mai smailiai pasijuokia iš die-
lar gersiu vohaimingųjų, bet greit atau

šusių protest neloju Lietuvoje
regiu vėl- prieš Vatikaną del konkordato 

su 'lenkais):
- daugiau Rytas.

Aš protestuoju visomis kojo-
— už kojų mis, visomis rankomis ir viso-

mis gerklėmis! Laukan! Ok. ,
noriu pa- kaip aš degu! Niekas manęs ne-

Nuoiatoa. nors ir i«ui 
“Vienybė” pfogresnoj* 
Vientaučiu informuoja.

Susimilk dar įpilk, < 
septintą! (Bis).
Išgėriau septintą —

stintą... ,
Susimilk dar įpilk, < 

aštuntą! (Bis)
Išgėriau aštuntą — n 

jas siunta...
Susimilk dar įpi!k, d 

devintą! (Bis).
Išgėriau devintą —

sulinko...
Susimilk dar įpilk, i 

dešimtą! (Bis).
tiek šiandien prisiunčiu j Išgėręs dešimtą —

žinių Tarkos klebonui. nių šimtą...
gerbiamasis, išsiunteif Susimilk. nebepilk — 

į aną svietą, bet kaip nebegersiu! (Bis).
Gėriau kiek tik tilpo - 

išvilko...
N e m y 1 uo k, nebučiuok, 

silsėti! (Bis).
— Šešupės Bangos.

nuėjo velykinė# -pas savo da
bartinį prabaščių Petkų. Drau
gas redaktorius labai nusiminė,1 nimą, kaip jis išplėšė mano kū- 
kad nematė prie 
ir kilų redaktorių, kaip ve Gri
gaičio ir Sirvydo, O dar, sako. 
Apsigynimo Sąjunga jiems ren
gia prakalbas!

Skiepas. — šią savaitę vidur
nakty, po ištuštinimui keleto 
“pliokščilijų,“ išnešta protestas 
prieš Kauno miestą, kam ima 
paskolos du milionu dolarių iš 
Amerikos. Esą. to vietoj, batu 
galima gauti du bilionai pilkų
jų gyvūnėlių iš Maskvos '— 
visai dykai 1

spavėdnyčios Llikius ir sunaikino 
ateities gyvenimo 

Tai šiokio turinio 
siuntė suvadžiotas 
komunistų rojaus. Jei komunis
tams hutų žingeidi!, tai aš mei
liai priduočiau rašėjo ir su
vadžiotojo vardą ir antrašą.

LAIŠKAS SU GERAIS LINKĖ
JIMAIS Iš KOMUNISTU 

ROJAIS

O dabar aš, Jokūbas, prane
šu tau, drauge, jog aš gyvenu 
Petrograde: ir gyvenu del to, 
kad kitokio išėjimo nėra: esu 
gyvas ir turiu gyventi. Pinigų, 
kiek turėjau, tai jau visus pra
valgiau. Miesto valdžia davė 
mums gyvenimui du kambariu 
dykai, kur aš ir mano moteris 
turime užvėją nuo šalčio. Aš, 
uždirbu vos del mudviejų prasi
maitinimo. Sugrįžti į Ameriką 
mums nėra galimybės. Norė
čiau važiuoti i Lietuvą. į

visą mano

ki išką pri- 
lietuvis iš Išeis evoliucijos keliu

— Ką čia tu pieši, Kaziuk?
— šunį.

Pilnai Prirengtas
tikrų

Na.
mane
aš dabar sugrįžšiu

Jokūbas Didzysis.

LINKS M U J U M A Rį A MPOLIE- 
Č1U DAINA

Išsigėriau Vieną, kaipir saldų 
pieną.

Susimilk dar įpilk, dar gersiu 
ir antrą! (Bis)

Išsigėriau antrą — nieko nesu
prantu.

Susimilk dar įpilk, dar gersiu ir 
trečią! (Bis).

Išsigėriau trečią 
mas svečią.

Susimilk dar įpilk, dar 
ketvirtą! (Bis)

Išgėriau ketvirtą — jau aš vy
ras “tvirtas.“

Susimilk dar ipi

JUOKIS
KAD IR 
NENORI

AStrina skustuvą pačioje 
rankenoj be ifiėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
ifivalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra uSmcnim, $1 ir nugS.

Auto-Strop Razor

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mos lietuviai cigarą ildirbfijai 
gamindami ‘‘Vteoybčj” remiąin 
laikražt jliteratūrę ir Lietuvių 
Tau^l Skaitytojai, kario rūkot, 
tad vietoje kailiu kieno cigaru* 
rūkyt, kurio nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvi? tautos prieina 
Šelpti; tad labai Įimtu tin gal da
rysit, kad visada remait Įeit u vil
kę pramonę, ir brolių lietuvi? 
Jono ir Petro Naujoką išdirbtu* 
cigarus r ūky si t; nes ir eigarai 
labai geri, sumaniai ii geriausio 
tabako ir ii Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gro
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gėrę Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberuiaut, 
visada rūkykit Ir reikalaukit vi
sur’ LietuviSkose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberine, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padaryt?

Jono-Jphn’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujoką po 

10 centą (Vytauto po 15c.) 
Tčmyk vardą ir paveikslą ant 
bakso. Per pačtą išsiunčiam Ci- 
garus visur po Ameriką j ki

tus miestus lietuviškiems bisuie- 
riams.

Tėmyk! mes perk raust sa 
vo dirbtuvę Cigąrą j didesnę vie
tą. prieftnis Public Library. Nau
jas udresim:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 
267 DIVISION AVE.

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

Naujoką Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigą, liuosam laike, ir vakarais.

and
and

to 
no-

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

Mrs.Winslows 
Syrup

beūžgesys! šalin! (sugrobęs ka 
liošą, meta į veidrodį). Aš visa 
Romą su visu Vatikanu sudau
žysiu.
Pietų laikas.

žinoma, protestas reikalingas 
— taip negalima, tik reikia 
gerai apgalvoti, kad nepasiro
džius kiaule. 
Vakaras.

(žiovauja), 
k i asilai tuos 
vojo, žmogus 
dėlės ramiai pagyventi negali! 
Pramuštagalvių darbas! Oi, 
kaip miego norisi... (susideda 
rankas ant krūtinės ir ramiai 
užmiega).

Babies 
Love

vaišinda-

gersiu

Velniai žino ko- 
protestus išgal- 

ir vienos va lan

Brook lynas. — “Trockio Milž
tuvės’’ redaktorius anandien

fe.

“America”

Gydytojas pabaigė apžiūrėti 
lik ką pasimirus), žymų pilietį, 
ir paskeil>ė ištarmę, kad jis 
miręs nuo alkoiohizmo.

— Tamstos ištarmė yra gry
nas absurdas! — patėmijo gy-

, dar gersiu dytojui vienas iš piliečių.

VIENYBĖS” EKSKURSIJA
GEGUZIO-MAY 30 D

ELES EKSKURSIJOS LIEEUVOH!
su palydovais

“Vienybės“ Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai 
prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

Pres. Roosevelt”

už $203
U. S. LINES EKSKURSIJA

B1RZELI0-JUNE 20 D
šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

Iš New Yorko Kaunan
PER BREMENĄ

UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

„PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“
X-

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

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

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

Reikia turėti taksų rasytcs už 5 metus einant ant laivo.

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

"T

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

„VIENYBES“
193 GRAND STREET

AGENTŪRA
BROOKLYN, N. Y

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

Jis Važiuos Laivu
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Bowels,

Helps clear the skin

Calomel

Ank

30c

Adresuokite
VIENYBĖ

am
Rašo Antkal-kiii Antanas

Del platesnių informacijų kreipkitės liuo adresu

kitokių

Tel. 595 Greenpoint

Telephone 78*7 Matu

30c
50c
50c
25c

pi te
m n

NEW YORK CITY. N.
41 Hudson Street 
netoli Duane Street
426 West 42ud Street
netoli Ninth Avenue
1427 Third Avenue
netoli 80th Street
Cl East 125th Street 
netoli Madison Avenue

maz 
atei

duoną is 
kepame 

ir kitiems

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

kimo 
čia 1
mas

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

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vėjo Vaikui 
pereitų 
merių

airiai minėtais reikalais kreipkitės pas mano, o būsit uiganėdinti

me
nei 

Užtek- 
neturi, to 

Taip lygiai

Y. BRONX. N. Y. 
578 Oourtlandt Avenue 
netoli 15')th Street 
BROOKLYN N. Y. 
570 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avenue 
2 Sumner Avenue 
netoli Broadway 
LONG ISLAND CITY 
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

kurt*
sunkių ligų.

1. Tam tikros įstaigos Kubo
je, Floridoje, ar kitur susitaria, 
kad toki ir toki ateivį iš Ku
bos atšmugeliuos į Ameriką už

4428 Greenpoint

itkŽT*Vienybęs "Ryndr. 
darbių Moksleivių Fondui).

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS
J70 Berry St., B’klyn, N. Y.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 19 ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo fl iki 8 vakare

Nedaliomis pagal susitarimų

Kol nevartosite Star ir Magnolia Pieno nesu- 
piasite ko jūs netekdavote. Jis sutaupo jum 
laika ir pinitar .lis’ tehVvas' VurtMf’iT’nėnu' 
f’imeta. Jis negenda ir visados gatavas var
toti. Reikia lik Nešinas atidarytojo ir nu
stebsite gluctnumu ir skanumu, kurį suteiks 
visokiame reikale. Pabandykite tik syki ka
voje ir pamatykite skirtumą.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatifikų, Homeopatiikų ir 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

Prie gerumo žios rūšies kondensuoto njeno jūs gau
nate dar už 50 leibelių 5 maišymo bliftdus kaip ant 
paveik, io. šitas pasiūlymas ypatingas ir tiks tik 
tiiimpam laikui, tai pradekite taupyti leibelius dabar 
šitų kondensuoto pieno lūšiu ir nuneškite į arčiausią 
dovanų krautuvę, šitą dovaną galima gauti tik mūsų 
krautuvėse. Neaiunčiamc paštu.

PREMIJŲ

menesį
šie 5 plakimo Bliūdai 

už 50 leibelių

. Bot tie, kurie vartoja po 
pagarsėjusius 
(Miltelius nuo 
75 centus už

8LA. kuopos randasi 'visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na* 
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — 8150, 300, 600 ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
J6.OO, 8.oo ir 12 oo i savaitę.

Contains « Hb <
Buy from your druggist 

25c and 50c tho box

Jeigu Tamsta 
tai pralai- 
ni ekuom e t 

, kaip Ge- 
ios Ve-

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, 
Telephone Greonpolnį 1411

_--^«w«r^ira.-rJr^.TJn.<rUW,y.

$ 15,00 ir augstyn

a; pažvel
ki! ris ve r- 
, leškoda- 

daintį-bilių, o nepa
prastas laikraštis, 

gera nėra, net nėra 
dainelės.

redakcijos turėtų 
domės ir

URBO LAX TABS (25 centat ui skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir

W. MASIULEVIOH
A. SURŪTSKIS 

(.Savininkai)

nebūtų laike apsivedimo, o įga
liotų savo atstovą pabūti laike 
ceremonijos.'

9. Gaunant tokį pat stovį va
žiuojant su Amerikos piliečiu il
su juo išlipant ant kranto.

10. Paimant drąsą ir nusiper
kant tikietą Kirboje ant gelžke- 
lio į Ameriką ir važiuojant fe
bais iki Key West stoties, ši
tą gali daryti tik drąsuoliai, 
mokanti gerai meluot; ir kal
bėti angliškai. Juos gali vienok 
kas pareikalauti parodyti ar ti
krai jie “amerikonai grįžtanti 
namo į Suv. Valstijas.”

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ AI’DRAUDOS IB PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI §1,006,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta §413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta §375,122.80

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliam.H. Vi
su užsakymais 

Garsas” Keptuvė. Sinnėia- 
luoną ir j kitus miestus.

Prie progos pridėsiu žinomą 
visiems amerikiečiams atsitiki
mą su Jociu, kuris anais laikais, 
pasivadinęs save ‘‘Lietuvos di
džiuoju kunigaikščiu Chicago 
je. Philadelphijoj ir kitur, par
davinėja namus ir lotus, žino
ma. ne savo. Bet savo keliu 
pasisekė jam rast kvailų ir da
vėsi save augant, pakol Chi- 
cagoje neprilipo žmogelis liepto 
galą ir neatsidūrė prieš teisė
ją “kuris, neatsižiūrėdamas ant 
Jociaus didelio titulo, pasakė 
“nors paeini iš didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių, bet, kadangi 
pardavinėjai tą, ko pats neturi, 
eik. mielasai, ant “rekolekcijų.”

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

L e n k ų - R o m os konkordatas 
tiek privirė triukšmo, kad šian
dien visi lietuvių ir lenkų laik
raščiai rodos kitu reikalų ir ne
turi kaip tik konkordatas. J 
kuri tik laikraštį nepažvelgsi, 
kiekviename rasi gvildenimus 
to klausimo. Vieni džiaugiasi, 
paveizdan lenkai, kad gavo nuo 
Pupos tą, ką jie senai yra pa
siėmę ir valdo, kiti vėl ąįma- 
nuoja ir lieja graudžias.‘ašaras' 
— paveizdan lietuviai, kad iš 
malonės Pupos nebeteko to. ką 
jau senai yra prasstoję. šitaip 
reikalams esant, kaip pirmi len
kai, tail) ir antri lietuviai. Ro
mos papą pripažįsta už savo Vie 
spalį ir ėmė jo tiaros, kaipo 
padahinimą deda ragus, kad su 
jais galėtų kaip “baubas” dau
giau gąsdinti savo ištikimus pa
valdinius. Jeigu lenkai šokinė
ja Ir džiaugiasi, kad Romos 
“šventasis Tėvas” laimina jų 
nu kšiškus darbus ir kaipo nuo
pelną už tuos darbus kabina me 
I. liūs, bej teikia savo palaimi
nimą, tai lietuviai neturėtų pa
vydėti, bet drauge džiaugtis, 
kad Romos Papa pažino "savuo
sius,’’ su kuriais jam. Papai 
teko gyvent ir iš vieno biiūdo 
>r" it skanią putrą. Vienas tik 
negeras žingsnis ir vertas pro
testo, tai tas, kad Papa savo 
konkordate mini “Lietuvą” ir 
Lietuvos katalikus: bet ir tas 
jam atleistina, anot "Vygan
do,’ ‘ kaipo “senam žmogui,” ku 
ris nebapžiodamas visko, pa
veda nekuriuos dalykus žemes
niems savo valdininkams, kurie 
tankiausiai eina ne sulyg Dva
sios įkvėpimo, bet sulyg rankų 
patepimo. Ką Suvienytas Val
stijas Amerikos galėtų apeit, 
jeigu Romos Papa dalį jų pri-

VIENAS IR TAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI

Joign nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdama* ilgui pranešk ką nori par
duoti, o mos parduosimo į trumpą laiką su gerinusiu patarnavimu. 
fa ' Norėdami pirkti namą ar biznį vf-
f sados kreipkitės pas mus, nes mes
i -ZL/ėėturimo įvairių numų ir biznių par- 

-L. ~ davimui su mažu įnešimu ri ant
lengvų išmokėjimų visose dalyse 

_ b rookly no.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
__ ___ pirkti pigiau negu kur kitur.

gilinu I— ■„ 1 r
Turėdamas 81.000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpinamo kuotoisingiausiai, sutnisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

Kalėdų giesmė __
Did did dudelė__
Stasys __________
Dzimdzi-Drimdzi _
Malda, žuvusioms

t u vos Laisve __
Vilnius_________
Nesegk sau rožės, Pa u

lausko_____________ 1

$250 iki $500. Kaip jos tą dafo 
nėra susekta.

2. Kiti šmugeliiio.ia ateivius 
kartu su degtinės šrnugelnin- 
kais, arba butlegerių laivais, 
kurie veža degtinę j Floridą.

3. Paperkant laivų darbinin
kus, kad paslėptų ir išleistų 
netoli Amerikos krantų.

4. Pasislepiant ant laivo va
žiuojančio į Ameriką, o paskui, 
netoli uosto, įšokant į vandenį 
ir plaukiant prie kranto. O ne. 
tai susimaišant su darbininkų 
gengėmis, kuries libduoja iš lai
vo prekes- ir nueinant savais 
keliais. . ' . r

465 LORIMER ST.. (antros durys nuo Grand St.)
Tel. Stagg 6533-6S34 Brooklyn, N.: Y.

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

skirtų prie Meksikos? Ugi 
ko. Washington© valdininką 
plunksnos nepajudintų 
tų pasakyt “Ro pat 
ir kitiems neduok.” i
ir Lietuva l.enkų-Romos kon
kordato klausime privalėtų pa
sielgti. Jeigu lėnkąms taip mie
la yra bičiuliuotis: su savo au
klėtiniu arcivysktffni Ratti, o 
šiandien šventuoju. Tėvu. tai lai 
jisai skiria jiems. lenkams, val
dininkus. dalina medalius ir tei
kia palaiminimus, bet Lietuvos 
Valstybės ir jos žmonėms lai ne 
kliudo, nes tas ne jo žinioje ran 
dasi. šiandien kuomet ar su 
Dvasios “įkvėpimtfT* ar su ran
kų patepimu įvyko tas nemalo
nus incidentas, tai Lietuvai rei
kėjo tuojau* atsaukt nuo Pa
po s savo pasiimtini, o Papos 
pasiuntiniui Kaune pasakyt “Va 
žinok sveikas kur atvažia
vai” įr tuomet tegul Papa pats 
paklausia: “Kas pasidarė?” —

Už koresponden
cijas ačiū. ‘‘Iš bažnyčios ištu
ri jos ” pasiuntė m.

Simui Bėdulei: — Gavome.
Ariu. 1 rūkumai tik tokie, kad 
reikia aiškesniu rankraščiu ra
šyti. llgj raštai tuo tarpu mums 
nepatogūs. Geistina trumpų.

Skaityti jni 
susilažinote, 
nes Velykos 

taip vėlai 
Anksty viau 

būti Kovo 2 
Balandžio 2

Kovo 22 d 
sekančio: 

’85 metilo 
360 metų. (Bū 
pralošinį paves

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

Sick TToadndio and for
moving

Vartokit šitas 
gumų 

j limo, 
Įsnio į 
I Snt:' 
30 metų 

j visados 
Jankų.

Žiūrėkit del mūsų markės apgy 
Inimo.
j Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
jčiclos šaknys (stambios) kaina 35c 
juž. pakelį. Supjaustytos šaknys 35c 
jiiž pakelį. Rašykit kokių reikalai:

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

RASHKINIS

,M I LK 
mounccL

veins
snornet kreipki t 
prie
ne

5. Įsirašant ant laivo kaipo 
jūrininkas, kontraktuotas dirbti 
“iš būtino reikalo.” Antru kar
tu plaukiant į kokį kitą Ameri
kos uostą jau tokis jūrininkas 
skaitosi legališku jūrininku ir 
turi pilnas teises ant kranto iš-

— ir negrįžti.
įteikiant Amerikos konsu- 
kito pašportą ar dokumen- 
kuris galėtų įvažiuoti A- 

meriken. Pašportus arba nusi
perka arba pasiskolina.

7. Pasiduodant “studentu" 
norinčiu lankyti kokią nors A- 
merikos mokykla.

8. Gaunant stovį “žmonos A- 
merikos piliečio” kurį išduoda 
tūli Kubos teismai (supranta
ma, ne dykai), nors vyras ir

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

LIETUVOS KONSULATAS 
IEŠKO

1) Janušis. Jonas. Amerikon 
atvyko 1914 metais ir apsigy
veno Brooklyn. N. Y.

w2) Karpavičius, Juozas, prieš 
dvyliką metų iškeliavo Argenti
non.

3) šepetys, Jonas, Amerikon 
atvyko 1900 metais ir tūlą laiką 
gyveno Des Moines, Iowa.

•1) Giniotis arba Ginistįs, A- 
leksandras. atvyko Amerikon 
1913 metais ir tūlą laiką gyve
nęs Bridgeport, Conn.

5) Vasiliauskai, Jonas ir Ko
tryna. 1914 metais gyvenę Phi
ladelphia. Pa.

Apie juos žinantieji arba pa
tys ieškomieji prašomi atsiliep
ti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate
38 Park Row 

New York Citv, N. Y.

pašyti’poMidę'šnį kamputį dąt 
lės rašiniams, išbraukiant viso
kius ginčus ir polemikas, tai 
dar daugiau vietos liktų, o nau
da būtų tūkstantį kartų dides
nė iš dailės rašinių, kaip iš į- 
vairių polemikų, ant kurių liau
dis nekreipia jokio domesio 
ir laikraščių taip nebrangina. 
Ištikrųjų, kas iš laikraščio, ku
riame nėra dailės trupinė’.ių? 
Tas laikraštis Ivg gyvas lavo
nas.

Neskaitlingi mūsų ^laikraščiai, 
įnikite mylėti liaudį, o nejusite, 
kaip jus dar labiau pamylės.

Gaila, kad 
metų “Vienybės’* nu- 

nebegalėsim išsiųsti, nes 
išsibaigė.

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

Vis KiiauėiiG ir 
lėliui 
j ima rašinėti gana rimtų žinu
čių iš Brookivno siuvėjų gyve
nimo. Dėsim iš eilės. Tęskit ir 
teliaus.

Juozas Garšva
M*on firma garai atlieka tekančia* darbut: libaltamaoja Ir laidają mlruaiu ant vttoklą 
k apimlų. Pagrabat ęaraoila na* papručiaatlų iki prakllniaaalij. Parsamio karieta* Lai- 
(Jotnvėmt, vetelijonat, krik|tynomt ir kltlema ęatlvailuSJimami.

Del rnumutiškų skausmų, nerviš 
ko galvos skausmo, raumuo skaus 
mų ir pailsimo, del .skausmų j fio 
mis,• krūtinėj ir į pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pnžeidi 
mų, del nugsčiau minėtų reikalų vi 
sados vartokit Groblausko Zmijcč 
niką. Kainos 35c., 65c. ir §1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V
----- rj Albert G. Groblewski

and °0'
Latf-X Plymouth, Penn.

TROJANKA
Registruotas vardas } S. V. Pat.

t *' • Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iŠ 17 geriausių ir Švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yru rinktos ant Karpatų, Tat. 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, 'Eufrato ir Tigro Kloniuo 

taip iš kitų krajnvų Salių, 
žoleles del nešina- 

skilvio, taip kaip del nemn- 
Iartisto Žlebčiojimo nrba skau- 
o krūtine.

ąisytn per Groblauską suvirs 
Reikalaukit Groblausko ii 
lusit tikrų, liefuvišką tro i

mojote 
m pripilt la 
g ližės 2 d 
lykos guli 
tyriausios 
styviausios Velyko 
pripuolė 1818 
tokios pripuls 
se, tai yra už 
tų gerai, kad

Rietuvių tautos, liaudies šie 
iš prigimties yra linkus 

dainų-poezi jos; ypač kai 
plasti žrnoneliai myli dai 
ir tankiai išgirsi sakant 

puikus tas ir tas laikraš 
Užklausus: kodui? atsako 

daug rašo dainų-eiliiį.
ištikrųjų tA’ip Vi

1 mes j jaunimą,' 
laikrasscio lapus 

vien

Vienas amerikonas korespou 
(lentas iš Kubos praneša 
daug sekamų faktų apie 
vių šmugeliavimą iš tena; 
meriką. Pernai, spėjama, lega- 
liškai, Amerikos konsului ži
nant, atvyko 1,500 ateivių, bet 
slaptai nurokuojama, kad įšmu- 
geliuota apie 4,000. Taigj šiokis 
tokis “’biznis” eina, šmugelis 
vedamas dešimčių, ar daugiau, 
būdu, sekamai:

Kas yražmogaus amžinas prl*Ba*7 — loltl*. 
Jis netik sunkiausias liga* įvaro, bot įr | gra
bą paguldo.
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už 
nuo savo nuožmaus priefio!

nieko jam 
nei vienos

Laikraščių
atkreipti į šį dalyt
pasistengti daugiau talpinti po
ezijos jr dailės raštų, kurie 
švelnintų jaunuomenės jausmus 
taip sužvėrėjusius per tą dili 
pasaulinį karą, kaipo sužvėrė
jimo laikotarpį. O jaunimas tai 
yra juk mūsų ateities žiedas, 
kuriuo turime rūpintis ir tobu
linti, dailinti jo jausmus. Kaip 
tą atsieksim? Tik vienas bū
das. tai dailės raštija: dainos, 
poezija ir šiaip jau dailės ra
šiniai. kurie paveiks blogiausius 
jausmus, o paškaidrins sielos ir 
sušvelnins jaUsmiis. Aš ma
nau, nebūtų sunkenybė redak
cijoms savo laikraščių skiltyse

plačią 
URBAN ‘H OOLD 
Šalčio), jokią laltlą 
bakią apalglnklaok

VOKETAITI^
111 Grand Street 
Rruoklvn

Tikra lietuviška Duona 
kurią kepa 

„Garsas” Keptuve 
(Seniausia

CONSTIPATION

BEECHAMS
b/; ■■ o ■

Vincas d. Daunor a 
• A P T1 eKO R1U S -——X-

5
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Mt Ml /.Al •..*< mi/mi /„\j

Brooklyno ir Apylinkes Žinios
’•Vienybėi"1 Adreiii: 103-107 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonai: 1417 Graanpoini

SB

sirado begėdžių, kurie 
sąrą parkuose perdaug 
na gražios visuomenei 
vybės.

per va- 
išnaiki-
nuosa-

Pirmas Skelbimas 
Per Telefotografiją

Dar Daugiau Keleivių 
“Vienybės” Ekskursijon

Prie visų pirmiau garsintų 
užsiregistravusių “Vienybės’ ’ 
Ekskursijon, 'šiomis dienomis 
užsiregistravo šie būsimi kelei
viai:

Kazys Saurusaitis, Brooklyn.
Kazys Bendzius, Montello, 

Mass.

vo senkamai: ScrilI — 0, Ar- 
cone
Booth — 2, Quigley
te — 9.

Mes sakome — nenusiminkit 
del April Fool!

Vėpsius (Fan).

0, Edwards — 7,
— 3, Pat-

Vakarienes Geriau Patinka, 
Negu Paprasti Baliai

Veikėjas K., MakareviČius 
Važiuoja Lietuvon

Šį antradienį “Vienybės’’ Re
dakcijoje lankėsi žinomas lietu
vių veikėjas, Kazys Makarevi
Čius, iš Ansonia, Conn. Jis čio
nai atliko reikalus delei savo 
kelionės Lietuvon.

Naujas Lietuvių
Baseball Jauktas

skyrius, kurie dabar su- 
iš savo tarpo baseball 
jauktą (tymą). Pasiipir- 
drapanų ir kitų reikalin-

Prie Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliuibo susidarė jaunuolių 
narių 
rengė 
lošėjų 
kimui
gų daiktų, Kliubas paskyrė iš 
iždo $50.

Šis jaunas baseball jauktas 
dabar ketina lavintis ir -paskui 
bandys susiremti s» kitais lie
tuvių jauktais, kaip Jaunų Vy
rų Lietuvių, Gimnastikos Kliu- 
bo ir kt. Sportas.

Lietuvių Gimnastų Kliubas 
mums praneša, kad užsakymai 
į jų rengiamą vakarienę gauna
mi ne tik- iš Brooklyno, bet ir 
iš apylinkių: Newarko, Eliza- 
betho, Patersono ir kitur.

šįmet sukanka 25 metai 
kaip Lietuvių Gimnastų Kliu
bas suorganizuotas ir todėl 
gimnastikiečiai bei jų pritarė
jai smarkiaj rengiasi prie tos 
iškilmės, tai yra vakarienės, 
kuri atsibus Nedėlioj, Balan
džio 19 d., Shelburne Viešbuty, 
Brighton Beach. Kurie dar ne
užsisakėte vietų šiai vakarienei, 
malonėkite tai padaryti juogrei 
čiau, kreipdamies prie rengimo 
komisijos arba į L. G. Kliubą, 
laiškais arba telefonu.

žinių Rinkėjas.

Čiu'kin — skubinai sušaukti an
trą sapmitingį ir išrinkti tokį 
žmogų, kuris būtų legalis sulyg 
54 skyriaus tarimų. Tas ir pa
daryta. Tai vėl antausis!

Balandžio 5 d., 10 vai. ryte 
(tas pats smurtininkas, kuris 
vadovavo 19 d. Vasario mušty
nėse) referuoja komunistų tak
tiką kriaučių unijai. Tai repeti
cija !

Turime laukti naujų užpuoli
mu ! šapmitingitfvęs.

N. Y. Times įdėjo pirmutinį 
istorijoje skelbimą, prisiųstą iš 
Chicagos per telefotografiją, ar 
ba perduotą fotografijos būdu 
per telegrafą. Goodrich Rubber 
Co. pasiuntė skelbimą per tele
fotografiją iš Chicagos ir pus
antros valandos vėliaus 
skelbimas jau buvo įdėtas 
raštin New Yorke.

Waag, sakydama, kad ji bijosi 
Girkaus.

— Dzimdzi-Drimdzi vardu 
rašo redakcijon p. Dikinis, ku
ris praneša, jogei Brooklyne 
jie duos savo vaidinimą Gegu
žės 13 d. Apreiškimo Parapijos 
Svetainėje.

— Rūbsiuviu Apsigynimo Są
jungos prakalbos įvyksta Ba
landžio 15 d. vakare, Amalga- 
mėitų salėje.’

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausia lietuvis maliorius ir 

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

STANLEY BUKUNT
65 Elm. Point A v.,

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

Parsiduoda gezai įrengta barbento, 
puiki proga; labai pigini, (Įeito kad 
savininkas jau paseno ir negali biznio 
prižiūrėti. 2 Remsen PI., Maspeth, L. I. 
N. Y. (43

Parsiduoda Namai Brooklyne
$l,S0u įmokant pasipirkit trijų šei

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

tas 
laik-

Užrašyki!
“Vienybę”

Savo Giminėms
Lietuvoje.

LIETUVIAI ELEKTRIKIERIAI 
Suvedame elektros šviesas į viso
kius namus, taippat šilumą ir jė
gą. Darbas garantuojamas. Pri
einama kaina.

CINIKAS ir MISEVIČIUS
454 Linwood St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Applegate 2660

Parsiduoda valgomų daiktų Krautu
vė; gera vieta. Biznis Įdirbtas gerai. 
Visokiom tautom apgyventa. Atsišau
kite k. Krlštup ir K. Petruška, 1129 
Blake Av., Brooklyn, N. Y. Tel. Cyp
ress 4491. (44)

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Tai Buvo “April Fool” 
Jauniems Vyrams

Balandžio 1 d. Jaunų Vyrų 
Lietuvių Dr-jos basketball jauk 
tas lošė su pagarsėjusiais 
“Good Counsel Seniors”, Ma
dson St. Courte. Lietuviai gavo 
?V punktą, o Seniorai 32. Tą 
Jaunųjų pralaimėjimą kai-kurie 
juokdamies šitaip aiškina: 
“Jauhi Vyrai turės kitą metą 
°*-’įminti, kad Balandžio 1 d. 
šiemet jiems iškirto “April 
Fool”. Todėl tą dieną — ap- 
si^iūrėkit!”

Lietuvių jaukto vyrukai ga-

Motinos Priešingos
Poteriams Mokyklose

Komunistėliai Vėl Daro 
“Repeticijas” Kumštynėms

Užrakino Net •
Bravarnčs Ramina

Valdžios liepimu tapo užda
ryta keturiems mėnesiams bra- 
varnė Ringler Brewer, 91st St. 
ir 2nd Ave. New Yorke už lei
dimą tikrojo alaus, vieton “near 
beer”. Net ir kaminas tapo len
tomis užkaltas ir spyna 

rkintas.

Gubernatorius Smith 
Coney Island’e

užra-

Šeimininkių
— paskelbė 

nutarimą, 
prieš

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo 

vyrus, moteris ir vaikus.

Beržiečio šapą komunistai va
dina “sovietų šapa”; mat tenai 
dirba didelė didžiuma komuni> 
tų. Todėl iš tos vietos ir velia
si įvairios pinklės prieš 54 sky
riaus nutarimus.

Kovo 27 d. sušaukė šapmitin- 
gį ir rinko šapos pirmininku to
kį gaivalą, kurį 54 lokalas su
spendavo už 19 d. Vasario muš
tynių vadovavimą, čia tai ir pa
sireiškia aiškiausias nusistaty
mas’ prieš 54 skyriaus nutari
mus.

Bet nelaimė! Skyriaus dele
gatas, Marei ūkas, ant rytojaus 
raportuoja New Yorko Joint 
Boardo menadžeriui, kad šapa 
nesiskaito su skyriaus nutari
mu. Joint Boardo .menadžeris 
davė įsakymą delegatui Mar-

Šį sekmadienį, išpuolus 
veik pavasario dienai, žmonių 
suplaukė į Coney Island pajūrę 
apie 350,000 ir apie 1000 jau 
lindo vandenin maudytis.

Buvo atvykęs ir New Yorko 
valstijos gubernatorius Smith, 
kuris su vaikais draug perva
žiavo sceniško gedžkelio karuku, 
sakydamas: ‘Būdamas vaiku ma 
niau, kad gražesnės vietos už 
Coney Island nėra, bet dar ir 
dabar nesu perdaug suaugęs”.

Areštuota 142 Vandalai 
Central Parke

jau

žinoma New Yorko moterų 
organizacija — 
Gerovės Draugija, 
laikraščiuose savo
kurbiomi protestuoja 
bažnytininkų planus įvesti mo- 
kyklosna mokinimą poterių ka
talikų, protestonų ir žydų reli
gijose. Planas buvo daromas, 
kas savaitė po vieną valandą 
paleisti vaikus anksčiau nuo 
pasaulinio mokslo ir paduoti 
juos šių religijų dvasiškiams 
mokinti poterius.

Moterys sako, kad tuo būdu 
vaikai tik išskirstomi ir pirštu 
nurodomi, kokių religijų jie y- 
ra, o paskui jie vienas kitą iš
juoks.

“Current Opinion” Susiliejo 
su “Literary Digest”

žurnalas “Current Opinion”, 
del nukritimo skelbimų ir 
slkaitytojų, paskelbė susiliejęs 
su savaitiniu, žinomu neparty- 
vįšku žurnalu “Literary /Di
gest”, kurio skaitytojų skaičius 
siekiąs 1,400,000.

Po Miestą Pasidairius

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

Parsiduoda Lietuvoj koloni
ja su žeme pirmos rūšies 
Virš 100 desetinų su pramo
ninga plytnyėin prie pat golž- 
kelio stoties Kuršėnų. Kaina 
105 dolariai desetina. Smulk
menas sužinoti: A. Shurkus, 
165 First St., Rochester, N. Y.

(53)

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Iš Central Parko policija šį 
nedėldienį privarė visas stotis 
areštuotų vandalų, kurie laužė 
panke medelių auglius, plėšė 
gėlių pumpurėlius ir be jokios 
tvarkos mindžiojo uždraustas 
vietas. Areštuota viso 142 ypa- 
tos.

Ateityje šitokis policijos va
jus parkuose bus daromas kas 
ncdė’.dienis, nes labai daug at-

Lietuviškas Palocius
Didele Saldainių krautuve

— Globos susirinkimas įvyk
sta šio ketvirtadienio, Balandžio 
9 d., vakare, “Vienybės” Sve
tainėje. Visi ir visos susirin
kit. Yra daug reikalų, laiškų ir 
galutinas prisirengimas prie 
“Margučių Vakarienės”, būsian 
čios 26 d. Balandžio.

širvydienė,
Pirm.

Lietuvių Dr- 
Velykų Vely-

K.

— Jaunų Vyrų 
jos 64as metinis 
kų Balius įvyks ši sekmadienį, 
Labor Lyceum e.

— J. V. L. Dr-jos Baseball 
jauktas greitai bus jau pasiruo
šęs lošti su geriausiais jauktais 
Brook lyne ir New Yorke. Visi 
lietuvių jauktai (teams) prašo
mi susinešti su menadžerium, 
jeigu norės su Jaunais Vyrais 
sulošti.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIU.

55 LIETUVIŠKA AKUfiERKA

adresu:Šiuo

už prieinamų kainų

30 CTAGG STREET
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6721

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

JONAS
173 Bridge St.,

Marijona Tamklenė 
palagų ant pareikalavimo 
ar naktį, taipgi ir nedėl- 

dieniais. Darbų atlieka atsakau 
Šiai

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 3 yak. ir pagal susitarimų. STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

ŠLrie
S?, dieną 
W a :« «: -

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

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ateik j
NATUROPATHIC INSTITUTE 

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

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

Patarimai Veltui
Ofiso vai.: Utarninkais, Ketvergnis' 
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba
zo riti.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

ir
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Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Telephone Triangle 1450 
F o t o g 

IR M ALIOKI 118 
Nufotografuoja ir 
numalovoja viso
kius paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na eonui ir kra- 
javus ir eudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai. 

Kreipkitės

E? >

B*

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Venteris
Pentinu namui iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senui sto
gus ir uždedu naujus, fiiaii rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia gulite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir uš 
prieinamų kalnų; taippat paslrendavotl svetainų susirinki
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

L. L Stočkus, 
Biznio Menadžerius.

— Apsilankė svečiai: Jonas 
Treiigis su žmona iš So. James
port, L. I., važinėdami su savo 
reikalais pas pažįstamus Bro- 

' oiklyne.
Jonas Marcinkevičius, seniau- 

! sias Brooklyno gyventojas ir 
“Vienybės’ ’ draugas-šėrininlkas, 
apsilankė iš Bridgeporto. Keti
na ’persikelti į Brooklyną, jei 
gaus patogiai namą.

— Vladas Girkus, šovėjas 
Elžbietos Urboniūtės, vėl bu
vo išklausytas Williamsburg’o 
Teisme, Balandžio 7 d. ir padė
tas po $10,000 užstato.

Išklausinėjant Girkų, teisme 
buvo ir Urboniūtė, kuri vienu 
tarpu taip krūpterėjo, kad grie
bėsi už rankos patrolmanui

1 ................. .—■■■■■■■■u —

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

Vyrams, Moterims ir Valkams
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintai 

C*

J0NA.5 AMBR0ZA1TIS

MES UžLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me
talinėms dūdelėms, kurie niekad ne
genda, Playeriiii, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo
kėjimų.

Turim ir antranankių playerių ir la
bai pigių, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagaminam 
lietuviškų ir kitokių Kolų Pianams. 
Rekordų Gramofonams. Viską prisiūti- 
ėiam j bile miestą S. V. Taisom, tū- 
ninam ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, no koks 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

ŠTAI JAU IR ŠV. VELYKOS!

Brooklyn, N Y.

Surgeon Dantistai SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

J. A. Cinkus
Brooklyn, N. Y

Kviečiame visus atsilankyti, o rasite visko, kas tik 
Velykoms reikalinga. Aiskrymą, Sodę ir Saldainius 
ant pareikalavimo pristatome urmo kainomis.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

124 Union A v. kamp. Grand St 
(Viršuje mėsinyčioi)

Novocain anestetiką atsargiai ir pri-Dantys traukiami vartojant I _____________
tyrusiai. Visokį aptraukimni — šaknų ir piviršio darbai. —- 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray.

(Nopaklyskite po kitu numeriu)

Suiikftlbam Lietuviškai EGZAMTNACLJA DYKAII

495 Grand Street

N»c. • 
ipaudoa 
archyvo 
taugyhla

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

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

Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

Mes esame pilnai prisirengę sutikti jus su puikiausiai 
papuoštomis Saldainių Beskutėmis, kainomis nuo 5c. 
iki $18.00. Taipgi turime visokių sutvėrimų padarytų 
iš čekolado, kaip tai: zuikių, garnių, gaidžių, vištų, 
avių, visokių paukščių; kiaušinių atdarų ir uždarytų 
visokios rųšies, kainomis nuo 5c. iki $9.98.

SPECIALISTAS
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