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HERRIOTO RADIKALĖ VALDŽIA 
ANT PASKUTINIU KOJŲ FRANCI JOJ

IR GREITAI KRIS KAIP SPĖJAMA
Vokietijos Monarkistai Stato Generolą Hinden- 

burgą Savo Kandidatu į Šalies Prezidentus

ŠIĄ VASARĄ VELIUONOJE RENGIAMA 
ISTORINĖS IŠKILMĖS ANT GEDIMI- 

• NO KAPO.

PARIS, Bal. 9. — Herrioto valdžia stovi kaip ant 
vištos kojos ir manoma, kad po kelių dienų parliamentas 
ją išvaikys. Balsuojant paskutiniu sykiu patikėjimą, už 
Herriotą davė halsų 290 atstovų, o prieš 216, bet 87 su
silaikė. Matyti, laukia kada Herriotas pristatys parlia- 
mentui savo planus kaip pagerinti Francijos finansus.

Išėjo aikštėn faktas, kad Herriotas, laužydamas Į- 
statymus, išleido 2 bilionu poperinių frankų daugiau, ne
gu valia buvo. Todėl pas francūzus kįla nepasitenkinimas

Naujausi Telegramai
Chicago. — Pasirodo, kad 

kūne motinos Bilio McClin
tock, kurį nunuodijo del pi
nigų Sheperdas, rasta už
tektinai gyvasidabrio, kad 
žmogų užmušus. Spėjama, 
kad Sheperdas ir ją nunuo
dijo 16 metų atgal.

—o—
Washington. — Praneša

ma, kad prezidento Coolidge 
žmona, duodama pavyzdį 
kitoms moterims, šįmet ne
pirks naujos dresės del Ve-

Australija duos jiems že
mės lengvomis sąlygomis.

Damascus. — Arabai ke
lia betvarkę anglui Balfour, 
kuris yra vienas iš karščiau 
siu rėmėjų žydų tėvynės Pa
lestinoje. Laike riaušių du 
tapo užmušti, o keli sužei
sti. Mat arabai sako, kad 
žydams perdaug teisių duo
dama.

Žinios Iš Lietuvos
Statys poperiaus fabriką. — mei kulipka kerpamajam nepa-' parsivežti. Mat, esant šlapiai 

“Drobės" bendrovė, kur, iki šiol taikė. Laike to triukšmo pri-Į žiemai, nebuvo galima nei į mi- 
gamina kariumenei ir šiaip pre buvo policija ir minėtus pie- 
kybai įvairios rūšies audinių,1 menis pasodino restorane, 
žada neužilgo įsteigti Lietuvoj 
didelį įvairios rūšies poperiaus 
fabriką.

škus įeiti, nei keliais išvažiuo
ti. J. Sudavietis.

—O—
San Francisco. — 17 metų 

Dorothy Ellingson, kuri sau 
šio mėnesy užmušė savo mo
tiną, neleidusią ją lankytis

ir panieka radikalų valdžios. Sakoma, Francijos kapita-po džiazo šokių sales, pri
lįstai, išsigandę kalbų apie priverstiną paskolą, jau iš- pažinta beprote.
siuntė iš šalies apie 17 bilionų frankų kapitalų. —O—

York. -

Roma. — Keliuose mies
tuose Įvyko susikirtimai 
tarp komunistų ir fašistų. 
Komunistai užmušė pasalo
mis keletą fašistų, o tie at- 
keršino.

—o—
Maskva. — Rinkimuose Į 

miesto Sovietą nepartyviai 
gavo daugiau narių negu se 

Pirkėjai niau. Pirmiau jų būdavo 12-

Amerika skolina Miesto Val
dybai 15—20 milionų litu. — 
13-3 Kauno miesto valdyba ga
vo telegrafinį Lietuvos Preky
bos atstovo Vašingtone Dr. M. 
Viniko pranešimą, kad Vašing
tono firma “Remington" sutin
kanti duoti kanalizacjios van- 
dentekio reikalams paskolą. Šio
mis dienomis atvyksta minėtos 
firmos atstovas derybų reikalu.

Tauragė. — Vietinė policija 
matyti prisilaiko priežodžio 
“Sviestu košę nepaginsi,” nes 
šv. Kazimiero dieną uoliai se- 

' kė, kad visos krautuvės išti
są dieną būtų uždarytos. J.

BERLIN, Bal. 9. — Vokiečių spauda karštai apta- Dodge brolių automobilių tas nuošimtis, o dabar yra 
ria kandidatūrą seno generolo Hindenburgo, už kurį sto
ja visi vokiečių monarkistai. Repubiikonai bijo, kad išrin 
kįmas Hindenburgo prezidentu reikštų mirtį r 
kai. Pats Hindenburgas, sakoma, niekam netikęs kaipo 
politikas, bet jį diriguos monarkistai. Bet išrinkimas 
Hindenburgo padarys blogą įspūdį visoje Europoje, nes 
pakils baimė naujų karų.

Kuršėnai. — Kovo mėn. 10 d. 
Kuršėnuose del rastos miško 
ūkyje betvarkės areštuotas 
Kuršėnų Urėdijos girininkas p. 
Cimeris; buvęs areštuotas ir 
urėdas p. Jurevičius, bet išim
tos ant parankos. Varpas.

DEL NEPAKENČIAMO GY
VENIMO BANDĖ PASIKARTI

Betygala, Raseinių apskr. — 
Kovo mėn. 8 d. 12 vai. iš Bety
galos senelių prieglaudos vienas 
senelis, apie 104 m. amžiaus, 
mėgino pasikarti. Kūrimosi prie 
žastimi buvęs nepakenčiamas, 
skurdus gyvenimas. Vos senelis 
užsirišo šniūrą ant kaklo ir pa
sitempė po gluosniuku, čia jį 
tuojau atrado ūkininkas N., at
rišo šniūrą ir nuvedė senelį į 
prieglaudą.

Prieglaudą užlaiko parapija, 
tik trūksta tinkamo priglaus
taisiais rūpinimosi. D. Smuikas

Salakas, Ežerėnų aps. — Var- 
gamistra — didžiausia ponas. 
Kovo mėn. buvo surengtas vie
šas pranešimas Liet. Valst. 
Liaud. Sąjungos vardu, kuriame 
kalbėjo V. P., bet pradėjus jam 
kalbėt, kilo triukšmas, rėksmas 
“užmušti jį. nukryžiavoti" ir 
tt. Triukšmo vedėjas vargamis- 
tra ir viršaitis Stasiūnas, už
lipęs ant vežimo davatkom įsakė 
rėkti, švilpti, pats pavyzdį duo
damas: prasidėjo mėtymas pur- 

i vais, mėšlais ir akmenukais, iš 
ko jr kilo tarp minios mūšis.

Tokiu būdu teko mitingą už
daryti. o atidaryti salėje prane
šimą. Salėje buvo užbaigtas pra 
nešimas su didžiausiom ovaci
jom. Įstojo naujų narių į kuopą. 
Kaip girdėti triukšmadariai y- 
ra policijos tardomi. M. Spirga

NELAIMĖ SU PINIGAIS 
Parausiai, Vilkaviškio ap. — 

Ūkininkas Kyga prisiskolino iš 
savo kaimynų pinigų kelioms 
dienoms ir sakėsi tuoj juos grą
žinsiąs. Mat, jo giminaitis ėjo 
pas notarą kaž kokių raštų da
ryti. ir tenai reikalinga buvę 
pinigai parodyti. Kyga nusine
šė 3,500 1., o po raštų su tais 
pinigais grįžo iš Vilkaviškio 
namon. Kely pinigai kažkaip 
sušlapę. Parėjęs namo Kyga ra
do jau šeimyną sugulus. Niek/) „r 
niėkam nesakydamas įkišęs šla
pius pinigus į krosnelę išdžio
vinti, o pats atsigulęs. Ryto 

' metą žmona atsikėlusi, nieko ne 
žinodama, užkūrusi krosnelę ir 
visi 3.500 litų supleškėję.

Parausietis.

fabrikų išleido naujų Šerų 34.
už 85 milionus dolarių. bet I —o—
gavo pasiūlymų pirkti už Maskva. — Komisarai Na 
500 milionų. j kičevano sovietų respubli-

—o— • kos tapo areštuoti Kauka-
London. — Anglai padarė ze, nes pasirodė jie visi esą 

sutartį su Australija, pagal buvusieji caro valdininkai 
kurią prisius apsigyvenimui ar dvarponiai ir skriaudę 
450,000 žmonių iš Anglijos, žmones.

•espubli- PasiūlymtJ pirkti i -.Iii i mi hnnn

Vv ASf!INGTDirASr>-T V -2J? —"LiettiVan agražinti 
Draugija telegrafu pranešė Lietuvos Pasiuntinybei A- 
merikoje, kad per Jonines bus Veliuonos iškilmės. Kvie
čiama Amerikos lietuvių organizacijas dalyvauti tose iš
kilmėse ir tam laikui pritaikinti savo ekskurrsijas Lietu
von. Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai.

Kaunas. — Gail. seseris pa- 
: keis vienuolės. — Kaip mums 
praneša, Kauno karo ligoninėn 
pribuvę trys vienuolės, kurio
mis vėliau būsiančios pakeistos 
civilės gailestingosios seserys. 
Minėtos vienuolės lietuviškai ne 
mokančios ir kalbančios lenkiš
kai.

Apdraudos Kompani
jos Myli Riebius Vyrus

Columbus, Ohio. Vice-prezi- 
dentas American Surety kom
panijos, kuri apdraudžia biznio 
įstaigas nuo darbininkų netei
singumo ir vogimo, sako, kad 
riebus tarnautojai, arba tokie, 
kurie turi taip vadinamą “ar
kliuką" yra geriausia rizika. E- 
są, arkliukiniai taip užimti sa
vo mėgiamu dalyku, kad nesi
rūpina imti kito pinigus, o rie
biųjų viršugalviai taip užimti 
valgiais, kad jiems irgi nėra lai
ko mislyti apie suktybes.

$50,000 Bus Skirta 
Sausai Propogandai

Washington. Apie liepos 
mą prohibicijos departamentas 
gaus $50,000, kurie skirti pro
pogandai už blaivybę. Tais pi
nigais bus parūpinta iškabų po 
visą Ameriką su smarkiais ar 
dailiais sakiniais, raginančiais 
užlaikyti blaivybę.

pii-

Lenkija Apsitveria 
“Kiniška Siena”

Varža va. Nuo šio mėnesio len 
kas, norintis išvažiuoti kokiais 
reikalais j užsienį, privalo už 
pas portą mokėti $150. Tada ga
lės važiuoti ir sugrįžti kelis 
syk. Jei norės išvažiuoti tik sy
kį, tai mokės $50. Biznieriai mo 
kės po $5 už sykį, o studentai 
ir ligoniai po $4. Lenkai per 
pandą šaukia ant valdžios už 

tai.

Naujas Budas Skrybėlę 
Velykoms Gauti

Atlantic City, N. J. Teisėjas 
Corio čia pavelijo Mrs. Brooks 
parinkti bausmę vyrui, kuris 
ją mušė. Ji nutarė, kad vyras 
turi nedėlią kalėjime sėdėti ir 
ant Velykų jai nupirkti naują 
skrybėlę. Vyras sutiko.

Fordas šelpia Eroplanų 
Lakioj imą į Chicago.

Tauta, Kuri
Gyvena Medžiuose

' Sudegė Dratų 
Fabrikas Newarke

London. Sugrįžę mokslininkai Newark, N. J. Ugnis sunaiki- 
iš Pacifiko okeano pasakoja, no devynias šapas Igoe Brolių 
kad ten yra sala, vadinama Isa
bel sala, kur gyvena puslauki
nių žmonių tautelės. Namus jos 
darosi sau medžių viršūnėse.

dratų fabriko. Gaisras buvo ma
tyti Elizabethe, Orange ir 
Plainfielde. Apie 2G kompanijos 
ugniagesių atvyko gesinti ir 

žiū-Medžiai ten tokie, kad per 50 prisirinko minios žmonių 
iki 150 pėdų neturi nuo žemės rėti. ,
šakų ir žmonės į namus gali tik Į 
su pagalba kupečiu įeiti. Na
mai stiprai padaryti ir gali 
talpinti apie desėtką žmonių. 
Dieną vienok daugiausia gyve
nama ant žemės tuoj prie me
džio. kur randasi kita palapinė, 
bet naktį, ar pavojaus laike, vi
sa tauta susikrausto Į medžius.

Kaunas. — Prof. Avižonis vy
ksta Jeruzoliman. Lietuvox U- 
niversiteto profesorių senatas 
savo paskutiniame posėdy pa
vedė prof. Avižoniui Lietuvos 
Universiteto vardu pasveikinti 
Jeruzolimo Universitetą jo ati
darymo dieną.

Prof. Avižonis šiomis dieno
mis išvyksta Jeruzoliman.

Pasimirė Rusų
Tikybos Vadas

Maskva. Tūkstančiai rusų da
lyvauja laidotuvėse patriarko 
Tikono, kuris yra pravoslavams’ 
kaip koks popiežius. Sovietų lai
kraščiai apie jo mirtį visai ma-' 
žai rašo ir atsisakė idėti net 
apmokamą pranešimą apie jo 
laidotuves.

Prastai Apie
Pasaulį Mano

Rokefelerio Kompanija
Numuša Algas

Windber. Pa. Berwind White 
kasyklų kompanija nukapojo sa 
vo darbininkams algas 20-čiu 
nuošimčių. Tas painia 3,500 
darbininkų. Kasyklos neunijinės 
ir, sakoma, darbininkai sutikę 
su kompanijos nutarimu.

Kova už žodžio 
Laisvę Patersonc

Kaunas. — Liet, -šaulių S-go- 
naujoji centro vaklypa, matyti, 
tikrai žada grįžti prie senųjų 
užmirštųjų šaulių idėjų. Jos 
naujojo Prezidiumo, pasirašyto 
pirm. M. šalčiaus, vice-pirm.. 
prof. Vailionio, iždin. A. Mar
cinkevičiaus, Tautinio Auklėji
mo jr Kultūros darbo prižiūrė
to p. A. Žmuidzinavičiaus ir se- 
kret. V. Kvieskos atsišaukime, 
į šaulius ryškiai pabrėžiamas ir 
kultūros darbas ir kvietimas 
prie tikrųjų šaulių idėjų ugdy
mo.

, Kamajai. Rokiškio aps. — Ka 
maj.škiai vyrukai, neturėdami 
litukų “degtinei nusipirkti.” 
prasimano visokių būdų “užsi
dirbti."

Kcvo 4 d. turguje vienam pi
liečiui dingo gaidys, žmogelis 
pasisukinėjo — nerado ir nuri
mo. Netrukus prie jo priėjo du 
vyrukai ir pasiūlė už du litu 
dingusį gaidį surasti.

žmogelis sutiko. Vyrukai pa
ėmė pinigus ir gaidį sugrąžino, 
aiškindami,- kad gaidys ištrū
kęs ir bėgęs, o jie sučiupo. Ga
vę pinigus, vyrukai nusipirko 
degtinės. Kor. rep. kursai.

, Paterson, N. J. Baldvvinas ir 
, kiti, kurie bandė patirti, ar Pa
tersone viešpatauja žodžio lais
vė, gavo šešius mėnesius ka
lėjimo. šeši šiiko darbininkai 
tapo nubausti po $50. Jie visi 
ruošė ir dalyvavo prakalbose, 
kurias policija nevelino laikyti. 
Yra paduota apeliacija.

■

S

Sacramento, Cal. 18 metų 
rė Rider ieško divorso nuo 
ro. nors ženota su juo tik 
nesj. Mat vyras pareiškė,
jei ji valgys daugiau česnako, 
tai jo meilė atšals. Ji gi sako 
tokio vy.ro man nei nereikia.

Nenorėjo Bučkio 
Nuo Banditės

Kansas City. Mergina čia su
laikė tūlą groserninką. važiavu
sį namo su kolekta. ir su revol
verio pagalba privertė jį pini
gus atiduoti. Atėmus turtą ji 
paklausė: “Argi nenori mane 
pabučiuoti good-bye?-' Groser- 
ninkas tik galvą pakratė.

Detroit. Norėdamas pagreitin 
ti įvedimą komercinio vežiojimo 
prekių eroplanais, Fordas suti
ko garantuoti apmokėjimą 2,- 
000 svarų krovinių kiekvieną 
kelionę eroplano iš Detroito į 
Chicagą. Jis tikisi, kad 
cagos eroplanas taipgi 
prekių vežti ir prasidės

iš Chi- 
susiras 
biznis.

Vienna. Vienas iš garsiausių 
literatūros kritikų, Jurgis Bran
des, 83 metų senelis, čia paskai
toje pareiškė labai prastą nuo
monę apie ateitį kultūros Eu
ropoje. Jis sako, kultūra pūva 
ir menkėja. Vietoj proto prade
dama statyti pirmon vieton jau
smai.

šaltakošės Trustas
Organizuojasi del Vasaros

New York. Astuonios dides
nės šaltakošės gaminimo 
pan i jos ruošiasi su t vert j 
tą su kapitalu 30 milionų 
rių.

koni- 
trus- 
dola-

Daukšiai. Mariampolės aps. - 
Pas mus įsigalėjusi labai bjauri 
mada lankytis į svetimas ves
tuves. Vasario 23 d. Varnupių 
kaimo ipas ūkininką Mažeiką 
laike vestuvių susitelkė Dauk
šių. Varnupių ir Naujadvario 
mušeikos. Pasidaliję į dvi prie
šingas viena kitai bandas pra
dėjo peštynes, kuriose vienas 
iš mušeikų buvo mirtinai su
žeistas. Mariamplės ligoninėj už 
poros dienų mirė. Ūkininkui gi 
padarė didelius nuostolius, nes 
neliko sveikas nei vienas lan
gas, suskaldytos visos durys.

A.’iš P.

SUSIRŪPINĘ KELIAIS
Pilviškiai. — Per Šešupę už

tiestas vokiečių laikinas tiltas 
visiškai 1924 m. sulūžo. Dabar 
jau yra pastatytas naujas til
tas. Bet kitas dalykas dabar su
rūpino Pilviškius — tai keliai. 
Susisiekti su Mariampole pava
sarį ar rudenį labai bloga. O 
reikalų yra begalės. Daugelio ū- 
kininkų vaikai mokosi Mariam- 
polėje. paskiau teismai, raštai 
ir tt.

Dabar yra 2 projektai: vie
nas. kad nuo Pilviškių ligi Gi
žų vieškelio išpilti žvyrium. o 
paskiau daryti plentą o antras, 
kad plentą daryti 
ligi Vilkaviškiui.

Reikalingiausia 
būtų daryti nuo
Gižų. Per čia būtų geras susi
siekimas su Mariampole ir su 
Vilkaviškiu dideliuose purvy
nuose. Parausietis.

Kretinga. — Ketvirtadienį ko 
j vo 6 d. Pryšmončių dv. ordinar- 
ninkas M., grįždamas iš turgaus 
namo gerokai “įkaušęs”, įpuo
lė griovin 1 kl. atstu nuo Kre
tingos ir prigėrė. Liko žmona 
ir keletas vaikų.

Kretingos ligoninėje pil. J. 
žmona iš Kretingsodžio k. pa
gimdė tris vaikus. Du tuoj po 
gimimo mirė, o vienas tebegy
vena. Vaikai svėrė po 2 klg. 
300 gr. Kor. rep. kursai.

nuo Pilviškių

ir patogiausia 
Pilviškių ligi

Lyduokiai. Ukmergės aps. —. 
Sis kampelis prieš karą, buvo 
labai tamsus. Mokančių skaity
ti ir rašyti buvo labai nedaug. 
O apie augštesnį mokslą ne
buvo nė kalbos. Mokė vaikus 
tik pasiturį ūkininkai, ir tai 
ne visi. Karui pasibaigus virto 
kitaip. Daugumos sodžių ir ne
turtingi ūkininkai leidžia vai
kus mokytis: Dabar moksleivių 
priskaitoma net kelios dešim
tys. kurių žymi dauguma lan
ko Ukmergės gimnaziją. Yra 
nemažas būrelis klierikų ir ke
letas augštesniose specialėse 
mokyklose. Pradinį mokslą ei
na beveik visi vaikai. Jonulis

ŽEMAITIJOJ PRASIDĖJO 
ŽIEMA

Ma-
vy- 
mė- 
kad

Cleveland. 24 metų Zicarelli 
parašė savo mylimai 18 metų 
Rozai laišką krauju, su paveik
slu kapo ir revolverio. Mat Ro
za teka už kito. Policija nuta
rė. kad tokių laiškų rašymas 
netinka civilizuotam žmogui ir 
pasodino Zicareflį apsigalvoti.

San Francisco. Parodoje 10.- 
000 jūrininkų, mergina jūrinin
ko Gaffney, sušuko: “Yoo-hoo, 
aš tave matau!” Vyras pasuko 
galvą į ją. bet ausis susitiko su 
šone einančio jūrininko aštriu 
durtuvu. Galas ausies nusipjo- 
vč.

Washington. 1923 metais A- 
merikoje tapo padaryta 3.422 
lokomotyvai vertės 178 milio- 
nu dolarių.

Moundsville, W. Va. Čia dvi 
šeimynos bylinėjasi del katės. 
Vieni sako ji verta $G0, kita sa
ko kad $30, bet abi nori ją tu
rėti.

Tauragė. — š. m. kovo 5 d. 
t. y. ketvirtadienio pavakarį su
ėję piemens gatvėje, kiek užgė
rė ėmė stumdytis. Iš susirinku
sių piemenų vienas turėjęs brau 
ningą, kuriame buvo tiktai vie
nas šovinvs ir ta patį minėtas 
piemuo iššovė kitam (pieme- 

I nitu) keršydamas. Bet jo lai-

10 į 11 d. 
ir trupu- 
dar kiek

Telšiai. — Iš kovo 
naktį gerokai pašalo 
tį pasnigo. Vėliau 
pasnigę, kad kovo 13-14 dd. jau

iivo toks regekelis, kad geres
nio nebereikia, žemaičiai net 
džiaugėsi, galėdami šią žiemą 
pirmą kartą pasivėžyti rogėmis. 
Visur važinėja, skuba, daugiau
siai į mišką medžių bei malkų | organizacijos.

Rusų Unijos Nori 
Sugyventi su Kitomis t

London. Tarp Anglijos unijų 
ir rusų eina derybos apie pri
sidėjimą rusų prie Amsterdamo 
unijų internacionalo. Ikišiol ru
sų unijos, vedamos bolševikų, 
keikė Amsterdamo internaciona 
lą ir kvietė visus dėtis prie ru
sų internacionalo. Kadangi Eu
ropos darbininkai nesutiko su 
tuo, taj dabar rusai nori prisi
dėti prie civilizuotų darbininkų

1
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Į PERŽVALGA j Papa ir Vilnius Or

Dirbtina^ dangus.
Vienas rašytojas 

cntific American” 
pie mokslininkų ir

žurnale “Sci 
pasakoja a- 
teknikų pa

sigamintą atvaizdą dangaus,
taip kaip jis yra gamtoje, su 
visomis planetomis, žvaigždė
mis ir taip toliau.

Tas dangus yra Jenos univer
sitete, Thuringijoj, pas vokie
čius. Dangaus pamatas suside
da iš plono plieno, tokio storio 
kaip kiaušinio kiautas. Ant jo,- 
su tam tikromis šviesomis, at
mušama 4,500 žvaigždžių, mato
mų nuega akia. Paukščių Ke
lias, ir planetos. Sakoma, kad 
įspūdis, žiūrint į tą dirbtinį 
dangų, esąs nepaprastas. 

—°— 
Pravartu žinoti, 

į Moteris, kuri ištekėdama 
'pirm 1923 metų už amerikono, 
įgyjo tuomi pilietybės teises, 
jas pasilaiko, jei dabar gauna 
divorsą nuo vyro.

Vaikas ginies čia Amerikoje 
gali balsuoti kaip tik sueina į 
metus. Jam nereikia neštis tėvo 
pilietybės poperių, kad paro
džius savo pilietybę.

Vaikas čia gimęs gali tapti 
Amerikos prezidentu, nežiūrint 
kad abu jo tėvai būtų svetur 
gimę.

Etiketas reikalauja, kad žmo- 
igui įėjus į stubą, šeimininkas 
jį turi pirma pasveikinti, o ne 
svečias. Taip yra pagal forma
liškumą. 

—o--
Vienas po kitam.

žinia iš Maskvos skelbia, 
kad trečias internacionalas da
vė “sagtį-’ Radekui, antrai pla
netai komunistų pasauly po 
Trockini. Rndekas yra lenkiškas 
žydas ir buvo skaitomas ga
biausiu žurnalistu ir kalbėtoju 

(po Trockini. Jis i nemalonę į- 
pusi. 22 yra atpasakota-velionio Juozo Paukščio (pirmo- = piloI5) kada negalėjo suorgani

zuoti komunistinio perversmo 
Vokietijoj. Dabar internaciona
las jį išveja iš darbo ir liepia 
daugiau nedalyvauti veikime 
vokiečių komunistų partijos.

Jei jis neklausys tai bus pra
šalintas iš partijos.

Tas viskas reiškia: Zinovjcvo 
šaika dar svkį laimėjo. 

—o— 
l ūmė gniaužia Europą.

{Į Redakcijos Straipsniai |Į
MIRĖ VIENAS Iš BUVUSIU “VIENYBĖS 
LIETUVNINKŲ” ĮKŪRĖJŲ.

Kuomet mes “Vienybės” nr. 40 nranešėm apie mirtį 
Antano Pajaujo, čionai Brooklyne save vadinusio “Ben- 
drifd” ir pasimirusio Kovo 28 d., mes visai nedasipro- 
tėjome, kad jis buvo tasis Pajaujis, kuris buvo vienu iš 
buvusių senosios “Vienybės Lietuvninkų” Įkūrėjų. Be
rods mes girdėjome, kad Pajaujis čionai kur gyvenęs, 
bet nei jis patsai nei jo giminės niekuomet prie “Vieny
bės” nesikreipė. Todėl nieko mes apie jj nežinojom, nors 
turėjom žinoti.

Dabar “Garse” (nr. 15) randame sekanti trumpą 
pranešimą:

“Pereitą savaitę iš Karalienės Ąngelų bažnyčios, 
Brooklyn, N. Y., tik keletas žmonių palydėjo į kapinyną 
Antaną Pajaujį. Mirė jisai neturtingu, beveik visų ap
leistu. Bet juk savo laiku, apie 1890 m., jisai iš Amerikos 
lietuvių buvęs skaitomas turrtingiausias žmogus; f akli
nai jisai buvo pirmuoju “Vienybės Lietuvninkų” leidėju. 
Buvę taip: Ambrazas su Paukščiu uždėję krautuve. Am- 
brazas Paukštį pastatęs ant kojų, o Antanas Pajaujis iš 
krautuvininko Paukščio padaręs laikraštininką, nes Pa
jaujis turėdamas nemaža pinigų, kartu su Paukščiu iš
leido “Vienybę Lietuvninkų.”

Tai tiek mes randame apie a. a. Antaną Pajaujį. 
Nors mes turėjome apie šį mums istorinai brangų žmo
gų daugiau žinoti, negu “Garsas,” bet jeigu velionio gi
minės bevelijo tokiu keliu jo mirti paskelbti, tai jų yra 
dalykas.

Paduoti “Garse” faktai ne visai atsako tikrenybei, 
jeigu teisybė buvo rašoma knygoje “Vienybes i .ietuvnin- 
kų” 25 metų sukaktuvių Jubiiėjus (1886-1911),” kur ant

jo) gyvenimas ir, tarp kitko yra pasakyta sekamai:
“Atsiskyrus lietuviams nuo lenkų parapijos ir įstei

gus savo — lietuviška, — Paukštys tapo išrinktas į para
pijos komitetą. Keliems metams praslinkus, ir lietuviškoj 
parapijoj kilo vaidai, bet jau ne už idėjas, o tik už gry
nai medžiagiškus,pinigiškus reikalus, — vaidai parapijo- 
nų su kunigu. Paukštys, matydamas tiesą parapijonų 
pusėje, ir čionai stojo už skriaudžiamuosius. Tie nesuti
kimai įsitraukė į teismą. Kun. Burba nelaimėjęs teisme, 
pradėjo keršyti savo priešams kitokiais būdais. Tą savo 
kerštą beveik išimtinai atkreipė prieš buvusįjį savo ge
radarį Juozą Paukštį, boykotuodamas jį visokiais būdais. 
Paukščio reikalai smarkiai puolė žemyn. Prie tokių ne
laimių prisidėjo dar buvęsis jo geras draugas, lietuvis 
bankierius, A. Pajaujis, kuris “subankrūtydamas” ir iš- j 
nešdamas žmonėms apie 40,000 dol., prigavingai išgavo' 
nuo Paukščio “Judge’s Notice” ant $500.”

Viršuj minėtą pareiškimą toje knygoj padarė J. J. 
Paukštis ir K. Brazys, dabar jau abu pasimirė, bet tuo
met gyvenę Brooklyne, kur gyveno tuomet ir a. a. Pa
jaujis, vadindamas save “Bendrifd”. Jeigu tai buvo ne
teisybė, tai a. a. Pajaujis turėjo teisę reikalauti tą at
šaukti. Jeigu to neatšaukė, tai matomai buvo teisybė. 
Jeigu buvo teisybė, tai čionai ir reikalinga pataisyti 
“Garse” paduotasis faktas, kad a. a. Pajaujis toli gra
žu “nepadarė iš Paukščio laikraštininko,” bet dar galėjo 
nužlugdyti laikraštį, kaip viršuj matė skaitytojai.

Šitą mūsų laikraštijos istorinį faktą mes randame 
reikalingu pataisyti delei šventos atminties buvusių lei
dėjų: abiejų a.a. Paukščių ir a.a. K. "Brazio, kurie savo 
gyvenimą ir turtą paaukavo del šito jiems brangaus lai
kraščio. Taipgi turime pataisyti ir dėlto, kad neatrody
tų visuomenei, kaip “Garso” sakoma, jog a. a. Pajaujis 
“mirė... beveik visų apleistas.” Tas reikštų, kad ir “vie- 
nybiečiai” jį labai nedėkingai apleido. To šešėlio mes ne
norėtume neteisingai turėti. Kaip viršuj privesta ištrau
ką rodo, ą. a. Pajaujis patsai šį laikraštį apleido, dar net 
labki supainiotose aplinkybėse, ir savo lietuvišką pavar
de perkeitęs.

; Tačiaus šitie dalykai turi eiti užmirštin, ir apie mi- 
rusiuš$fe&ią kalbėti: “arba gerai, arba nieko.” Mes iš 
savo pusės, visai kiti žmonės prie to paties laikraščio 
stovėdami, šiuomi reiškiame nuoširdų — Amžiną Atilsį, 
buvusiam prie pirmutinių “Vienybės Lietuvninkų” įkū
rėjų, a. a. Antanui Pajaujui ir gilios sągailos jo likusiai 
šeimynėlei!

SIKORSKIS TEPA NETAUKUOTĄ PUODĄ.
Lenkai į francus kabinasi kaip skęstantis į šiaudą. 

Nelabai senai po Paryžių bėgiojo Skrynskis ir paskui pa
sakojo, kad “esu labai patenkintas kalba su Herriotu.” 
Dabar į Paryžių nežinomu tikslu atvyko generolas Sikor-

V j.' ‘ .1• - it?/!'* M * i' . * m , * ■» M Z }'> .. i

to ūpo nepakeisime, tai aš kas
dien matau kad Europa poma- 
žu, bet tikrai, slinks prie nau
jos katastrofos.”

Tas baimes ūpas bus praša
lintas tik tada, kada Europoje 
įsisteigs arba blokas galinges
nių valstybių, arba Suvienytos 
Valstijos Europoje, ir kada bus 
panaikinti muitų ir varžymų ru- 
bežiai.

—o— 
Brangi substancija.

Amerikos kemikų suvažiavi
mui Baltimorėje komikas Viol 
iš Pittsburgho raportavo apie 
naują substanciją — radoną — 
kuris esąs 160,000 galingesnis 
už radiumą. Radi'umas gi yra 
viena iš svarbiausių priemonių 
gydant bjaurią ligą vėžį. Dabar 
su pagalba naujos substanci
jos gydymas bus smarkesnis ir 
pigesnis. Bet pagaminimas vie
nos uncijos radono kainuoja net 
penkius milionus dolarių. 
kokių $25 vertė radono 
tiek pagydyti kiek $2,000 
tė radi ūmo.

Bet 
gali 
ver-

—o— *
Pirmutine rašytoja mašinėle.

Aną dieną miestely Leonar
do, N. J. pasimirė Mrs. Saun
ders, kuri yra pirmutinė mote
ris Amerikoje, pradėjusi dirb
ti ant rašomų mašinėlių del 
pragyveniriio. Ji įš pradžių buvo 
muzikos mokytoja ir mokino 
ant piano skambinti. Bet tuo lai 
ku tapo išrasta pirmutinė ra
šoma mašinėlė, varoma su koja. 
Ji gavo darbą ofise, kuris pir
mutinis įsigijo naują prietaisą 
už $12 į gavaitę. Ir nuo to laiko 
ji vis dirbo, tik vėliau įtaisė 
rašymo mašinėle mokyklą Lon
done. Ji galėdavo rašyti šimtą 
žodžių į minutą. Pasimirė 73 
metų senumo.

—o—
Pranašauja gerą ateitį Amerikai

Vadas vieno iš didžiausių plie 
no tr ustų Amerikoje, ponas 
Schwab, aną dieną pareiškė se
kamus žodžius:

“Jolki šalis nėra tiek turtin
ga, jokis kraštas neturi tokių 
gyvų, teisingų ir pažangių gy
ventojų, kaip Amerika. Tikras 
Amerikos išsivystymas įvyks už 
20 metų. Teisinga konkurenci- 

jja, širdingas bendradar/biavi- 
Anglijos užsienio reikalų mi- nias, prisilaikymas principo gy- 

nisteris. Chamberlainas, kulbė- j verk ir leisk kitam gyventi, pa- 
damas Birminghamo mieste, pa-

. reiškė:
! “Baimės jausmai valdo Euro
pą šiandien, visi bijo kad ne
užvirtų naujas’ karas. Jei mes

darys Suvienytas Valstijas ne
įveikiamas pramonės lauke.-’

Biznieriams gali būti bus ge
rai, bet kaip apie paprastus 
žmogelius ?

skis, Lenkijos karo ministeris. Ir paleido kakarinę.
“Mes žinome,” jis sako, “kad planai daromi pulti 

mus iš Karaliaučiaus ir Dancigo ir greitai ten susimobi- 
lizuoti. Bet kasmet pasauly atsiranda po milioną lenkų. 
Mes dabar turime 45 geras divizijas, o už dviejų metų, 
gali būti, turėsime 72. Mes turime keturis milionus tin
kančių mobilizavimui vyrų. Lenkija bus priširuošusi jei 
kas pultų. Mums baisi yra kito karo mintis; bet kuomet 
mus grasinama tuo pačiu sykiu ir iš Maskvos ir iš Bėr
imo, ir kuomet spauda tokios dideles šalies kaip Angli
jos linksmai kalba apie išstatymą mūsų žemių deryboms, 
mes esame priversti pagalvoti apie ateitį.”

Ir sako toliau generolas, brolis Želigowskio ir Kor- 
fanty:

“Mes nekrūptelėsime prieš jokį pasiaukavimą, ir šį 
metą mes leidžiame karo tikslams 750 milionų zlotų. Be 
mūsų nuolatinės kariūmenės iš 300,000 vyrų, mes turime 
tam tikrą raitelių korpusą ir trisdešimts batalionų pėsti
ninkų lietuvių fronte. Pasaulis turi žinoti, kad valando
je, kada kas nors palies nors colį mūsų tautinės žemės, 
Lenkija pakils ir kariaus be pasigailėjimo. O bus nelen
gva sutriuškinti Lenkiją su trisdešimts milionų gyven
tojų.”

Tai mat, kam nuėjo amerikonų pinigai, kuriuos len
kai pasiskolino! Su pasididžiavimu Sikorskis sako, kad 
šįmet išmėtė 750 milionų zlotų karo tikslams (zlotas ly
gus 19-kai centų). Prieš Lietuvą lenkai laiko trisdešimts 
batalionų, kuomet ten nereikėtų laikyti nei vieno, jei 
lenkai būtų teisingai ir broliškai su lietuviais sugyvenę, 
o ne kaipo kokie plėšikai. Ir Lenkijos 30 milionų gyven
tojų yra burbulas, nes pusė tų žmonių yra gudai, Ukrai
nai ir lietuviai, deganti kerštu prieš grobonis lenkus.,.

Mažai kam Sikorskis akis apdums.

Atst. Z. Toliušio kalba Seime, Svarstant v. 1. 
interpeliaciją del santykiu su Vatikanu

Savo interpeliacijoje valstiečių liaudininkų 
frakcija iškelia ti‘is pagrindinius klausimus, bū
tent: klausimus del vedimo toliau derybų tarp 
Lietuvos ir Vatikano, del tolimesnio buvimo Lie
tuvoje arcivyskupo Zecchini ir del tikslingumo 
ir reikalingumo laikyti mūsų atstovą prie Vati
kano ir abclnai palaikyti santykius su Vatikanu, 
šitie 'klausimai, aišku, yra iškelti ryšy su vasa
rio mėn. 10 d. pasirašytu Romoje konkordatu 
tarp Lenkijos ir Vatikano. Tasai konkordatas 
visiems yra gerai žinomas ir del jo turinio aš ne
kalbėsiu.

Vatikanc-Lenkijos Konkordato Reikšmė Lie
tuvai. — Kiek jisai liečia lietuvius, tai reikia pa
sakyti, kad jo reikšmė ir pasekmės gali būti taip 
suformuluotos: tuo konkordatu popiežius savo 
moraliu autoritetu, kuri mes ja mpripažistame. 
legalizavo tarptautinės sutarties sulaužymą, bū
tent, sulaužymą Suvalkų sutarties, legalizavo Že
ligovskio padarytą mums smurtą. Antras daly
kas, popiežius šituo konkordatu su Lenkija sank
cionavo padalinimą Lietuvos teritorijos ir lietu
vių tautos i dvi dalis, šitas sankcionavimas yra 
tuo ypač skaudus lietuviams, kad popiežius, bu- 
vusis kardinolas Ratti, būdamas Lenkijoje, ap- 
sipažino su vietos reikalais, apšipažino su Vil
niaus sritimi ir negalėjo nežinoti, kad Vilniaus 
sritis ne lenkų, bet lietuvių ir gudų apgyventa. 
Trečia šito konkordato pasekmė yra svarbiausia, 
šituo konkordatu Vatikanas suteikia lenkams ga
lingą Įranki lenkinti toliau lietuvius ir gudus 
anapus demarkacijos linijos.

Bažnyčios pragaištinga rolė Lietuvių Tautos 
Lenkinime. — Mes žinome, kad kai del lenkini
mo lietuvių, tai bažnyčia suvaidino labai žymią 
ir tamsią mūsų tautai rolę. Per ilgus šimtmečius 
lietuvių tauta per bažnyčias buvo lenkinama ir 
jeigu šiandien pakraščiuose lietuvių tauta, yra su
tirpusi, sulenkinta, tai labai didelė dalis kaltės 
yra bažnyčios, nes lenkai savo lenkinimo darbą 
per bažnyčias labai puikiai mokėjo atlikti. Kuo
met prasidėjo lietuvių tautos atgimimas, prasi
dėjo kova visose srityse, prasidėjo kova ir del 
bažnyčios, Dabartinės nepriklausomos Lietuvos 
ribose, ta kova ėjo sėkmingai ir per tūlą laiką 
buvo laimėta: bažnyčia nustojo būti lenkinimo 
įrankiu. Vilniaus krašte kova del bažnyčios mūsų 
tautai buvo daug sunkesnė. Mes žinome,., .kad 
Vilniaus lietuviai rusų laikais griežtai reikalavo 
savo kalbai teisių bažnyčioje, kad lietuviai nuo
lat duodavo skundus, memorandumus vyskupui 
Į Romą ir kitur, kad del kalbos vartojimo baž
nyčiose Įvykdavo susirėmimai, kurie daeidavo 
net ligi teismo. Mes žinome, 
rezultate lenkinimas Rytų 
bent laikinai sulaikytas.

Lietuvių Lenkinimas su
— Dabar, kuomet via pasirašytas konkordatas 
taip popiežiaus ir Lenkijos, tasai lenkinimas mū
rų brolių lietuvių bus varomas pe rbažnyčibs visu 
uolumu toliau. Mes turime priminti čionai iš kon
kordato vieną straipsnį, tai būtent 23 straipsnį, 
kuris taip skamba: “joks pakeitimas kalboje, var 
tojamoje lotynų apeigų diacezijose, sakant pamo
kslus, laikant papildomas pamaldas ir dėstant 
išskyrus šventųjų mokslą dėstymą seminarijose, 
nebus daromas kitaip, kaip tik lotynų apeigų 
vyskupų konferencijos ypatingu Įgaliojimu.” ši
tas 23 konkordato straipsnis atiduoda lietuvių 
kalbos teises į lenkų rankas. Aišku, kad Vilniaus 
anbvyskuipijoje, kurį' susi'darys iš trijų diacezi- 
jų, kur sėdės Pinske ir Lomžoje lenkai vyskupai 
ta vyskupų konferencija ne kitaip išris kalbų 
klausimą, kaip paneigiant lietuvių teises. Ir len
kai, Įvertindami savo spaudoje konkordatą, pir
moje eilėje apsistojo ties šituo straipsniu ir ra
šo, kad šis straipsnis suteiks jiems galimybės ko
voti del lenkų kalbos teisių rytų kresnose, reiš
kia, suteiks lenkų dvasiškijai galimybės lenkinti 
lietuvius ir gudus.

Nesaldi ir nelengva buvo ir yra lietuvių ir 
gudų padėtis Vilniaus krašte.

Kiek Popiežiui rūpėjo Lietuvių Reikalai? — 
Toliau tenka pastatyti klausimą: jeigu taip yra, 
tai gal popiežius negalėjo kitaip pasielgti, nega
lėjo nepasirašyti to konkordato. Į šitą klausimą 
tenka atsakyti, kad nesimato jokių ypatingų ap
linkybių, kurios verstų popiežių šį konkordatą 
būtinai pasirašyti. Jeigu popiežius nuo 1918 me
tų, kuomet susikūrė Lenkija, iki šiam laikui lau
kė su konkordato pasirašymu, tai galėjo ir to
liau palaukti, kadangi jisai negalėjo nežinoti, 
kad Vilniaus klausimas nėra išrištas, kad Lietu
va nepripažino to smurto, kuris kitų jai yra pa
darytas, kad tas klausimas yra tarptautinėse in
stancijose. Turint visą tai omenyje, popiežius ga
lėjo tą klausimą toliau atidėti.

Jeigu jisai nenorrėjo toliau konkordato klau
simą atidėlioti, tai popiežius galėjo Vilniaus dia* 
čezijos klausimą kitokiu būdu sutvarkyti. Jisai 
galėjo taip sutvarkyti, kad Vilnija del savo iš
imtinos padėties, del vietos sąlygų, del to, kad 
tenai ne lenkų, o lietuviųap gyventus kraštas, 
kad ta teritorija yra tarptautiniu atveju ginči-

J jama, galėjo išimti tą sritį iš Lenkijos dvasiški- 
jos jurisdikcijos ir paimti tiesioginiai į savo be
tarpę jurisdikciją. Mes žinome iš tų asmenų, ku
rie yra susipažinę su kanonų teįse, kad šitokia 
praktika yra vartojama jr del pavyzdžių toli eiti 
nereikia. Mes Kaune turime Benediktinių vie
nuolyną, kursai yra, kaipo šašas mūsų sostinėje,' 
ir kuris yra valdomas popiežiaus betarpiai. Tai
gi, einant analogija, jeigu popiežius Benediktinių 
vienuolyną išskyrė iš bendros jurisdikcijos, išė-■ 
mė iš žemaičių Vyskupo valdžios, tai kodėl ne-^ > 
galėjo jisai padaryti tą patį del Vilniaus vysku-g 
pijos, išimant ją iš lenkų dvasinės jurisdikcijos, 
iš lenkų bažnytinės ierarchijos. Jei pagalios, po-, 
piežius būtų norėjęs, tai būtų galėjęs ir kitokiu 
keliu apsaugoti lietuvių teises Vilniaus krašte. 
Galima buvo įnešti konkordatan atatinkamus pa
ragrafus, kuriais lietuvių bažnyčių ir lietuvių 
kalbos teisės būtų apsaugotos, galima buvo pada
ryti tam tikrų rezervų. Bet visame konkordate 
nėra nė žodžiu paminėtas lietuvių vardas, nė vie
nu žodeliu nėra apsaugotos lietuvių teisės. Tuo 
būdu iš Vatikano pusės tuo konkordatu buvo pa
rodytas Lietuvai dideliausias nepalankumas.

Ką Darė Mūsų Diplomatija? — Kaip elgiasi 
mūsų diplomatija, ką ji yra nuveikusi tam, kad 
neprileisti tokio nedraugingo tarptautinio akto 
pasirašymo ?

čia mes pirmiausia turime pažymėti vieną 
dalyką, apie kurį sužinojom jau po to, kaj kon
kordatas buvo pasirašytas, sužinojome iš krikš
čionių demokratų spaudos, būtent, apie siuntimą 
delegacijos Į Rymą. Iš tos žinios ir kitų šaltinių 
sužinojome, kad ta delegacija buvo sudaryta 
veik išimtinai iš kunigų, šitas žingsnis, fnusų su
pratimu, buvo dideles klaidos žingsnis, nes kuni
gų delegacija, nUvRžiavusj į Rymą begalėjo, iš 
tikrųjų, nieko laimėti, nes negalėjo reikalauti, 
negalėjo griežtai kalbėti; jie galėjo tik prašyti, 
maldauti ir klupčiotu prieš popiežių, nes tai buvo 
pavaldiniai prieš savo- viešpatį, savo vyriausią 
valdovą. Ir popiežius tai delegacijai nieko negalė
jo pasakyti, bet ėmėsi kaip praneša “Rytas” lo
kių priemenių, kad paklupdė tiktai tą delegaciją 
ant kelių, netaręs jai nė vieno paguodos žodžio 
(kairėj juokas). (Toliaus bus)

o-------------- o-------------- o \
SNIEGO BŪRYS

Iš
Ir

kad tos ilgos kovos 
pakraščiuose buvo

Popiežiaus Pagalba.

Stovėk šalia manęs ir atkreipki
L ežerą, akis

Debesiai kaibo ant jo sunkūs, pilki,
Ir glūdi vanduo tamsus ir tylus;

Šalto rūko pradeda snigtj 
plazdančios snaigės ima kristi;

Snaigė po snaigės krinta,
Tamsiam ir tyliam ežere skęsta, 
štai, koks didis spiečius jų ateina

Iš kambarių miglotos uždangos;
Vienos kabo ore, kitos skubina

Svįra žemėn, kaip kriušai vasaros.
Nukritusios ar .nupūstos srovės
Vėjo, susitinka, nutilsta gelmėse;

Snaigė po snaigės krinta, 
Tamsiam ir tyliam ežere sutirpsta. 
Minkštos sniego žvaigždutės, iš debesių,

Leidžias žemyn orinėje žaismėje;
Krinta, kaip blizgučiai iš krūvų mirgančių,

Ir nubaltina Paukščių Kelią naktyje;
Būriai vis platėja ir didėja;
Vanduo tamsusis visas laidoja, —

Snaigė po snaigės krinta, — 
Tamsiam ir tyliam ežere nuskęsta. 
Kaip ant minkštų sparnų atlekia jos

Iš kilmės ‘šaltos, pilkos ir tamsios! 
Jungias puldamos; šalia viena kitos,

Keliu mirgančiu leidžias sukibusios;
Kaip draugas draugu, vyras su žmona, 
Gyvenimo taku kartu eina;

Kožna snaigė suporinta, — 
Tamsiam ir tyliam ežere tuoj paskęsta. 
Mums besistebiant, leidžias žemyn sniegai

Smarkesniu greitumu, kol oras baltas, 
Ir miriadai vejami piktai

Išbįra iš Šešėlingos augštumos.
Gražūs tvariniai vidinio dangaus,
Kaip skubinas jie prie kapo gilaus! ’

Snaigė ant snaigės sugula 
į tamsųjį ežerą, ir tyli. 

■ •
Aš matau tavo akys’ meilią ašarą;

Jos pavirsta man į liūdną mintį;
Tu mąstai apie draugus, kurių nebėra, —

Gerus ir brangius, — nulemtus lėkti;
Kaip gražūs kūdikiai debesies ir šalnos 
Sumirguoja ir pradingsta ant visados', — ‘

Krinta snaigė po snaigės, — 
Pražūna tylaus ežero gelmėse. 
Tu žvalgais... debesiai išsiskirstė;

Ant vandens glūdi mėlio atspindis;
Ir tolybėj, aligšto kalno krašte,

Iš padangių liejas saulės spindulys.
Bet skubus būrys, lakstęs tarp debesies 
Ir vandens, ndb’matom's mirtingos akies;

Silsis snaigė ant snaigės 
Tamsaus ir tylaus ežero gelmėse.

— Budrikas.
j
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PASNINKAI Į

| Rašo Karklų žvirblis j

B Ifi '

Nors pasninkai lietuvių tarpe protiškai, labai lengvai duoda- 
mažinasi; daugiausiai jie dar'vosi suvaldyti. Didžiūnai iš te
gyvuoja tarpe tamsių moterė
lių; bet ,>visgj verta pakalbėti 
apie jų nąudą.

Pasninkas ne sykiu atsirado 
su Romos katalikyba, bet dau
giau, kaip per tūkstantį metų 
po Kristaus. 1027 m. randame 
bažnyčių istorijose, kad tais 
metais buvo suvažiavimas baž
nyčių vyresniųjų ir taip didžiū
nų, kurie svarstė, kaip geriau 
suvaržyti žmones, kurie po tru
putį pradėjo neklausyti bažny
čių vadų. Buvo įnešta sumany
mas, kad žmonės liktų silpnes
ni, kad nuslopinus jų protinę 
ir kūninę jėgą, įvesti tvirtą 
pasninką. Kiekvienas žmogus 
turėdavo į metus atpasninkau- 
ti 197. dienas; už sulaužymą 
pasninko kunigai žmogų sun
kiai bausdavo. Iš to naudą tu
rėdavo kunigai, nes žmonės per 
didelius pasninkus nusilpnėję

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų

I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

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

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

kių silpnų žmonių irgi džiaug
davosi, ųes niekas prieš jų iš
tvirkusius norus neprieštarau
davo, ir kęsdavo visas jų skriau 
das.

Ilgainiui pasninkai pavirto į 
tikrą kunigų -biznį, nes žmonės 
pasninkaudami tiek sukraudavo 
sūrių, sviestelio, kad ne pasnin
ko dienomis nebeįstengdavo jų 
apvalgyti, taigi neššdavo viską 
pas kunigėlį. Būdavo tokių kle
bonų, kad prieš kokias nors di
deles šventes, arba prieš atlai
dus turėdavo po 10,000 kiau
šinių, po 10 pūdų sviesto, po po- 
rį tūkstančių sūrių, bent tūk
stantėlį vištelių ir paršelių. To 
visko klebonas su savo svečiais 
apvalgyti neįstengdavo, todėl li
kusį maistą išparduodavo, arba 
išdalindavo savo giminėms, ku
rių klebonai gausybę turėdavo.

Paskiau pamatę, kad žmonės 
pradeda pasninkus naikinti, ka
da pradeda ne'bėbijoti gąsdini
mų pragaro ugnia. Kunigai pa
skelbė, kad visi tie bus Įduosi 
nuo pasninko, kurie klebonui at 
neš rublį.

Na ir prasidėjo rugiapjūtis! 
Neša vyras, tempia ir žmona, 
duktė, bernas, merga, kur tik 
gavę rublelį, pas kleboną, kad 
jis jiems pavelytų nuosavio sū
relio ir sviestelio pavalgyti.

Dabartiniu laiku, kada žmo
nės žymiai pažengia prie ap- 
švietos, pamatė pasninko reik
šmę ir kokią kas iš jo naudą 
turi. Suprato, kad pasninkas pa 
daro nereikalingų išlaidų, ir yra 
kenksmingas sveikatai. Rodos, 
kad viena diena pasninko tai 
niekis, bet tik turtingam arba 
klebonėliui, Ką klebonas valgo 
pasninko dienoje, tai kitas žmo
gus ir Velykose to neragauna: 
kepta žuvis augalų svieste, ar
bata, skanus baltas pyragėlis,

medutis, įvairios uogos, saldi 
sriuba. Paprastai pasakius “mu
žikui” duok tokį valgį, tai jis 
į mėsą nei kreiva akia nežiūrės. 
Beit kada žmogui reikia pasnin
ko diena praleist} su juoda duo
na, užsigeriant šalto vandenio, 
arba valgyti “biguzas” pasal
dintas sacharinu, tai darbinin
kas su tokiu valgiu ir prie sun
kaus darbo nemažai sveikatos 
palieka.

Už tai po pasninkų beveik 
visa šeimyna serga pilvais. Su- 
augusis žmogus vargais nega
lais pasninką praleidžia, bet 
kaip tiems pasninkauti, kurie 
neturi daugiau kaip 
metų?

Tamsios motinos, 
mos, kad versdamos
kug pasninkauti užsipelnys sau

penkerių

manyda- 
savo vai-

dangų, nemato, ‘kad savo vai
keliui gamina pragarą, taj yra 
mažina sveikatą, be kurios už
augęs kęs vargus, nebus lai? 
mingas; visas pasaulis jam iš
rūdys pragaru. Ką per minutę 
sugadinai, tą per ištisus metus 
nebeįstengsi atitaisyti. Vaiko 
viduriai yra silpni, ir, jis rei
kalauja sveiko, švaraus, lengvai 
virškinamo valgio; bet motina 
jam kišdama ridikus, svogūnus, 
nelietus, šaltu vandeniu atmieš
tus barščius, pasaldintą sacha 
rinu nevirintą vandenį, tiesiog 
vaiką varo į kapus.

Nebūkite motinos kvailos, 
kad rublis gali paliuosuoti nuo 
pasninko; aišku, kad jo Dievui 
nereikia, nes to rublio kunigas 
Dievui neduoda, o pasilieka sau.

CHICAGOS LIETUVIŲ BIZNIERIŲ BALSAS
Gerbiamieji:

Čia siunčiu Tamstoms “Chi
cagos Lietuvių Biznierių Bal
są,” kurį sulyg Tamstų nuožiū
ros meldžiu patalpinti Tamstų 
laikraštyje. Su pagarba

P. žadeikis.
Liet. Konsulas Chicagoje

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtojo mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom ■ veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVTCUS 

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mė

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

- Chicagos biznio žmonių priva
tus pasitarimas, įvykęs vietinio 
Lietuvos Konsulo iniciativa 
1925 m. vasario mėn. 26 d. Fort 
Dearborn viešbutyje, svarstė 
klausimą: kaip padidinti Lietu
vos eksportą Amerikon, ir iš
klausęs Lietuvos' Konsulo p. P. 
žadeikio pranešimą apie Lietu
vos ekonominę padėtį ir jos 
prekybos santykius su Amerika 
bei matydamas, kad Lietuvos 
eksportas Amerikon gali būti 
keleriopai padidintas, užgyrė: 
iš vięnos pusės, ir skaitlingi A-

1) Kad Lietuvos visuomenė
menkos Lietuviai biznieriai iš 
antros pusės, daugiau kreiptų 
domės į Lietuvos-Amerikos pre
kybos išvystymą iki aiškaus pa 
stovumo; ,

2) Kad Chicagos įvairaus biz 
nio žmonės, iš savo pusės, akty 
viai prisidėtų prie Lietuvos ek
siporto Amerikon padauginimo, 
parinkdami iš savo tarpo veik
lią importo komisiją, kuri nuo
dugnia} ir nuolačiaj tirtų Ame-

'j Apsaugok Bvelkat* j

l^ID^
SANYKITg

aą mokyki*. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vaknraia.

NEW YORK AUTO SCHOOL
*28 — 2nd Avenue, (Kampaa 14 gatvės) New York City

PUILM 
U2DEGI-

Profilaktaa vyrama. 1 
geriausia apsauga Į 

po užsikrėtimo.
Didelė triūbelė 35e.

(Tarbn (Pu) |1. i
Visose aptiek oro ar
Ban Y Kit Dept. A. 

92 Beekman 8t.
New York

Prašyk aprašymų

OSVALDAS KIBURIS
8*8 GLENMORB AVENUE, 

(Eaat New York)
BROOKLYN, N. T.

TeL Cypreaa 3980

yra gorianala Eaat New Yorke, karioje kiekvienai ras akanins valgiui, 
užkandžiai ir iraugifik* nžčjim*. PraAome nepamirSti atailankyti paa —

LIE
PARANKIAUSIAS

KELIAS

ĮSISENĖJUSIOS vyrų — 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

kaip

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

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

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. Nedėlioms: 9 iki 4 po pietų
11

LOWELL, MASS.

0LA TALPINAMA KINIO* U AMHBIKOB LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. KASOMA MU8Ų 
KOBE1POMDENTŲ APIE TEATEUi. BALIU*, PRAKALBA* IB ABELN4 JUDĖJIMU*

Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo 93

šiokios-tokios Žinelės

liks ir pel-

turi vasar- 
laiku gali-

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

J Klaipėdų visu keliu vandeniu 
| 3-čin, klesa $107; 2 ra $132.50

Į Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit .$44.50 apsimokant 

abi pusi
Visada atsiminkit, kad B. A. T,, nu- 
vcž.š jumis didžiuoju laivu tiesiog į 
Baltijos Jūrių Portu (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be kliūčių, vargo ir lau
kimo toliau gražiu laivu keliausit ir 
usparį Klalpėdon atvyksit.
Kreipkitės:

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, Now York 
ar prie savo agentų

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

rikos rinkos ypatybes bei im
porto apystovas ir, veikdama 
kontakte su Lietuvos Konsula
tais, atatinkamai instruktuotų 
vietinius įmportininkus;

3) Kad Amerikiečiai, intere
suoti prekybos dalykais, atsilan 
kydami Lietuvoje, pasistengtų 
užmegsti eksporto-importo pre
kybai reikalingus ryšius su Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės 
Rūmais, Lietuvos Kooperatyvų 
Sąjunga, Lietuvos Ūkininkų Są
junga arba jų skyriais, arba ir 
su valdžios ar minėtų organi
zacijų rekomenduotomis atskiro 
mis firmomis.

4) Kad visuomenės organiza
cijų ir privačių asmenų iniciaty 
vai Lietuvos-Amerikos preky
bos santykių srityje būtų iš 
Lietuvos valdžios pusės teikia
ma visokeriopa parama, suda
rant prekybos sutartį su Jung. 
Amerik. Valst. ir įvairius for
malumus sumažinant iki mini
mumo;

5) Kad Lietuvos gamintojai, 
tarp kitko, labiau susidomėtų 
ta gamybos sritimi, kuri išim
tinai eksiporto tikslams tarnau
tų; pavyzdžiui, kad Lietuvoje 
būtų suorganizuota komercijos 
pamatais:

a) garsiu savo dailumu Lietu
vos lininių audimų gamyba kai
muose ;

b) dailės pobūdžio jr augščiau 
sios rūšies mezginių (juostų, 
takėlių ir tt.) gamybą derinant 
tautinius piešinius bei spalvas 
savo nuožiūra arba ir sulyg už
sakymo;

c) gintarų rinkimas ir toks'jų 
išdinbinėjimas, kuris atatiktų 
užsienio rinkos savybėms.

d) grybų auginimas, džiovi
nimas ir slėgimas, 
vėjyje vartojant 
uždarytas dėžes;

e) medaus ir vaško gamy
ba ;

f) brangaus kailio kai'kurių 
miškinių žvėrių auginimo sto
tys; jr tt.

Be to, kad eksportavimas ne
gaminto ar pusiaugaminto me
džio, žalių odų, nesorrtuotų še
rių ir ašutų, linų, sėmenų, etc., 
būtų pakeistas tų prekių augš- 
tesnės rūšies dirbiniais; nes vi
si čia paminėti ir jiems pana
šūs produktai (nepamirštant 
pažymėti ant jų “Made in Li
thuania”) lengvai surastų rin
ką Amerikoje ir labai dėkingą 
kainą pelnytų;

6) Kad Lietuvos gamintojai, 
interesuoti eksporto prekyba į 
Ameriką, pasirūpintų pristati
nėti Lietuvos konsulatams A- 
merikoje savo gamybos pavyz
džius nurodant produktų kainas 
vietose, kad tokiu būdu Ameri
kos vartotojai ir importininkai 
galėtų akyvai su jais susipažin
ti.

,pasiskyrė su šiuo pasau- 
Buvo rimtas vaikinas; ga-

Kovo 29 d. Vytauto Kliubas 
turėjo vakarienę su pamargini- 
mais. Nors lietus tą dieną lijo, 
bet publikos pusėtinai prisirin
ko. Keletas dolarių 
no.

Minėtas Kliubas 
namį, kur vasaros
ma smagiai praleisti laikas.

Ne senai po sunkios operaci
jos pasimirė Kazio Mukos sū
nus, 14 metų; trumpai pasir
gęs 
liti.
Įėjo gražiai griežti smuiku, ku
riai turėjo 4 metų pratimo. Mo
kslas jam sekėsi gerai. Pradi
nę užbaigęs, būtų jau stojęs į 
Augštąją Mokyklą. Paliko di
deliam nuliūdime tėvuką, pamo
tę, brolį ir seserį.

Čia randasi SLA. kuopa, bet 
menkai gyvuoja. Mat nėra kam 
veikti, stoka veikėjų, kas iš
aiškintų naudingumą tos orga
nizacijos.

Yra čia ir daugiau pašalpi- 
nių draugijų, bet jų metais ir 
dienos rodos jau suskaitytos, 
nes turto mažai teturi.

Dalbai čia tuo tarpu neper
geriausiai eina; daug be darbo 
žmonių. Tilk čeverykų išdirbys- 
tė tai gerai dar eina.

J. J. S.

W1LKES BARRE, PA.

Visokie įvairumai

nes viena kuo- 
organizacijoje 

ypatos sudaro 
Pareikalavus

pastarame at 
hermetiškai

Pasitarimo Pirmininkas,
J. J. Hertmanavičius

Pasitarimo Sekretorius,
V. M. Stulpinas.

Savo gražų skatlk*, 
Nelaikyk JĮ už dyk*: 
Duok Jam pelną-gerov* — 
Dėk į mūsų Bendrovę.

Bėras 810.00.

Yra čia susigrupavęs choras 
po senu vardu “Aidas;” vado
vauja jauna mergina iš Kings
ton, J. A. Basanavičiūtė. Cho
ras yra mišrus; organizatoriai 
ir štabas yra komunistai, kokie 
ten živingilai ir sąryšys ko
munistiškų kuopų ir jų sekcijų.

Yra gana juokinga iš nekuriu 
jų organizacijų, 
pa yra visoje 
arba viso trys 
“organizaciją.”
čarterio, jie neturi; kur įregis
truota, irgi nežino ką atsakyti; 
na ir suorganizavo “Draugijų 
Sąryšį” iš penkiolikos atskirų 
organizacijų, kurių visų narių 
skaitlius neša 324. Yra jaunų 
mergaičių ir gana palavintų “at 
eitininkiu” iš publiškų mokyk
lų.

Bet randasi ir raguotų. Yra 
viena “kalakutė,” — ne po vy
ru, bet kuomet vainikėlį palai
dojo. Ji vadina visas kitas mo
teris “kiaulėms su paršais”. Taį 
buvo susirinkime virš minėto 
choro; ji yra pavadinus vieną 
mergaitę 12 metų ir invalidą, 
nes eina ant ramsčių, kuris 
vertas kiekvieno gero žmogaus 
simpatijos, nes liga sunaikino 
sveikatą, o ta nepraustaburnė 
turi tiesą niekinti nekaltą mer
gaitę !

Viskas dedas, pas komunis 
tus jr tarp jų šeimynų. Kitas 
atsitikimas buvo vėl per repe
ticijas. Vieną vakarą buvo ir 
jos sesers duktė; pakalbino ją 
“teta,” o ji užpykus, sako: “Ma 
nęs nevadink nei teta, nei dėdie
ne” ale tik Mrs. N. N.” Įsigei
dus mat už tetulę! Yra sutvė
rimų, kurie nori net užmiršti ir 
giminingų garbės žodelių.

Nėra ten gerų vadovų, kad 
leidžia vienas antrą įžeisti ir už 
gauti net jausmus. Komunistai 
kišasi į šeimynų naminius rei
kalus bei koliojasi salėje; tai 
negalimu daiktu, kad tą gali 
choras toleruoti.

Gal kas sakys, kaip tai yra, 
kad tik tiek narių yra sąryšy? 
35 kp. SLA, turi apie 212 narių, 
o D, L. K, Keistučio dr-ja apie

100 narių, o likę 13 draugijų ir’laukiama, — tai “Varpo” kon- 
kupetų turi 12 narių, nes nėra 
niekad niekam parodę narystės 
knygas.

Taipgi mokinasi sulošti porą 
veikalų, su tų pačių vadovų pa
galba ir jų draugučių naudai; 
net turi obalsį pirkti parką (dar 
žą), o pinigų turi kasoj <$075.

Veikalėlius mokinasi “Ameri
koniškos Vestuvės,” ir “Pavog
tas kūdikis;” na ir viskas.

Ar jie pagaus publiką, kaip 
jie giriasi nekuriems, kad gau
sią žmonių simpatiją ir gaus 
tuomet kitus už savo vergus, o 
panašūs žvingilai žvengs, laiką 
leis kur sulindę į krūmus su 
kūmutėmis, ką jie taip myli? 
Būti taip negali, nes čia žmo
nės nėra tokie kvaili, kaip jie 
sau juos persistato su Prusei- 
komis, Vabalais ir kitokiais ga
lais.

Na, vienas sako, kad 115 kp. 
SLA. pasiustų nuo savęs šešis 
atstovus; esą, sutriuškintume 
galylbę žvingilėliams; mat jr 
pas juos yra neapkenčiamų, 
taip kaip praeity buvo pas LSS. 
kur vadovai neapkentė vienas 
antro už vadovystę.

Kukis.

UTICA, N. Y.

Darbai, nelaimės ir 
“armonikos”

Pas mus šioje kolonijoj 
baj menkai eina ir daug randa
si bedarbių. Dvi didelės medvil
nių dirbtuvės buvo sustreikavę, 
bet pastreikavę keletą savaičių, 
vėl grįžo prie darbo. Streiko 
priežastis buvo nukapojimas al
gų po 10c. nuo dolario. Darbi
ninkai susitaikė, priimdami al
gą su nukirtimu 5 nuošimčio.

Nesenai tapo užmuštas ant 
kelio, sakoma automObiliaus, 
Liudvikas Lienkevičius, senas 
vietinis gyventojas, pasiturin
tis žmogus. Kaltininkas nesu
rastas.

Nors vietiniai lietuviai turi i 
neblogą vietinį kunigą, bet pa- 
rapijonai menkai apšvietoje sto 
vi, ir menki katalikai, (nesakau 
kad visi; yja ir gerų) ; bet dau
gelis, galima pavadinti “šiau
diniais katalikais;” todėl men
ka nauda iš jų ir tautai ir baž
nyčiai. Paveizdan nesenai tūlas 
smuklininkas, irgi ‘katalikas,” 
gavo gerą bartenderį, su gera
“armonika,” taigi gavėnioj su- Dainavo: 
rengė šokius vieną subatos va- “Mūsų Fordukas sukasi taip 
karą. Nestebėtina, kad “bedie- gražus;” dvi naujos dainos: — 
viai” smagiai šoko; bet buvo šo/‘Buržuazas ir Proletaras,” taip 
kėjų ir iš vietinės moterų Sal
džiausios širdies Jėzaus drau
gystės !...

Paskutiniu laiku oras pasida
rė gana dailus; girdėjau, kad 
vietiniai lietuviai rengiasi po 
Velykų vaidint teatrą — ’‘Ame
rika

dar-

certas, turėtas Lietuvių Audi
torijoje. Dar neužsibaigė kal
bos, nes visi vienas kitą klau
sinėja: “Ar buvai Varpo kon
certe?” Ir iš tikrųjų, tai pir
mas tokis buvo Chicagoje lie
tuvių koncertas. Svarba tame, 
kad programe buvo visos gry
nai lietuviškos dainos ir mūsų 
mylimi dainininkai. Taip gra
žiai dainavo, kad žmogus jau
tiesi net lengviaus sieloje.

Pirmas dainavo Lietuvos O- 
peros artistas‘J. Kudirka. Sūdai 
navo: “Tave, tylus, ramus kam 
peli” ir “Burtai” Gruodžio. Pa
kartojo ir antru kartu publikos 
iššauktas.

S. Krasauskienė, Birutės so- 
i 

listė, sudainavo: “Vai močiute 
mano” ir dar buvo iššaukta. Ji 
gavo gyvų gėlių bukietą.

V. Brusokas, senas mūsų Ste 
pūkas, su savo “monologipači- 
ja” labai prijuokino publiką. Jis 
sako: “Airiui geriaus pritinka 
raudona nosis, negu socialistui 
raudona k aki a raiste, o farmerio 
šuva paliko parti viskas bolševi
kas, nes tas ūkininkas esąs re- 
publikonas, o jo moteris demo
kratė. ’ ’

Kalba Dr. A. Zimanto nela
bai nusisekė, nes jis pamiršo, 
kad esti “Varpo” vakarėly; jis 
manė, kad tai buvo “Naujienų” 
ir pagyrė socialistus, kad ir jie 
“veliją gero Lietuvai” (Lyg čia 
buvo kokis būtinas reikalas per 
tautininkų koncertą socialistus 
reklamuoti). Dr. Zimantas pa
miršo, kas šaukė visa gerklę: 
“Nei cento Lietuvai!” “Biznis 
is biznis.” Bet didžiausi jo klai
da, kad neminėjo nei “Varpo” 
nei Sandaros nei Valstiečių 

i Liaudininkų, jeigu jau užsima
nė reklamuoti socialistus.. Ro
dos minėjo Dr. Kudirką ir Dr. 
Basanių, bet žmonės negali su
prasti, kas tie didvyriai buvo ir 
ar “Varpas” yra tų pačių min
čių, ar ne. Labai gaila. Aš esu 
(girdėjęs daug kartų kalbant 
gerb. Dr. A. Zimantą, bet pir
mą kartą tąip girdėjau, kaip 
“Varpo” koncerte.

Toliaus jaunas mūsų Mikis 
Jazavitas gražiai paskambino 
pianu solo.

Ant galo pasirodė “Dzimdzi- 
Drimdzi” su naujomis daino
mis, iš didžiausios kantičkos.

Varpas, skambėk” ir

pirtyje. Nešok ėjas.

CHICAGO, ILL.

“Varpo” didžiulis ir margas 
koncertas

Kovo 29 d. praėjo, visų labai

gi “Muzika, muzika, tūkstan
čiai šoka, tūkstančiai šoks” ir 
Birutės Choras su Vanagaičio 
kompozicijomis sudainavo 6 dai 
nas, tarp tų ir: “Mes be Vil
niaus nenurimsim.”

Po koncerto linksmai šoko. 
Publikos buvo apie 600.

Tai buvo pirmas ir Chicagos 
lietuviams ilgai neužmirštinas 
“Varpo” koncertas, grynai lie
tuviškų dainų, drungniai tautiš
kas ir malonus.

S. K. Grisius.
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Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS , 

127 Grand St. Brooklyn, N
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kėsiu, bet vziatkdB. neduosiu.")EVANGELIJA ANT KETVIR
TOS DIENOS VELYKŲ

(Pagal, “Tarkos" Dženi torių 
peise^yrime be numario (nudilo) 
i ______

Anuo metu, kada duonkepys 
Vincas Kisielius parsimūfino 
iš Scotlando į Lietuvos Respub 
liką ir uždėjo keptuvę M iriam- 
polėje, kepė duoną del proleta
rų, pyragus del valdininkų ir 
saldainius del kunigų: taip sa
kant buvo demokratiška keptu
vė. Biznis neblogai ėjo, todėl 
vienas negalėjo apsidirbti ir to
dėl paėmė sau už pagelbininką 
taipgi nesenai parsimūfinusį iš 
Brooklyn o mechanikų sąryšio 
atstovą Joną Urnevičių. Pasta
rasis, kaipo mechanikas, taip 
sutaisė, kad biznis ėjo puikiai net
patol, pakol jisai'ne pradėjo var 
tot mechanizmui trisyk valytą. 
Kisielių Mariampolės valdinin
kai išmokino, kaip keptuvę hy- 
gieniškiau užlaikyti, o Urnevi
čių — kaip mechaniškai vaitot 
trisyk valytą; taip kad Kisie
lius nustojo ir proletarišką ke
pti, ir vėl išsimūfino Į Scot- 
landą, kur po šiai dienai kepa 
Škotams švarią duonelę; už ne
švarumą keletą kartų Mariam
polės valdininkai Kisielių nu- 
štriopavo. (Jam ir gerai, nes 
.jis nekartą sakė, “kad ir mo

li- taip, draugai Šventakup- 
riai, mūfinkitės Į seną kontrą, 
nes ten vis galį šio-to išmokti; 
tik nebūkite skūpūs su valdiniu 
kais, — nesigailėkite trisyk va
lytos, o biznis eis gerai ir šio- 
to pasimokinsite.

Tiek yra žodžių šios dienos 
šios buržujiškos evangelijos.

J. Bezmėnas.

MUSŲ PŪDYMAI

Oister, Maš! — Kai-kurie mū 
su inteligentai ir inteligentės
pradėjo važiuoti pakalnėn, kaip (tai nesuskaitytų nei Lietuvos 
nusmukę nuo vežimo ratai kad 
kuduliuoja. Viena inteligentė,
supykus ant ypatos, metė viską 
šalin, išsibraukė iš draugijų ir 

pametė rolę mokintis už 
dviejų dienų prieš lošimą te
atro. Dabar garsinasi akompo- 
nuodama pianu kiekviename ru- 
skų kailiaraugių parengime.

Už ką gaus iŠ Maskvos didelę 
špygą! •

Kitas inteligentas, net ir dzū
kas ponas Bracia, buvo pirmiau 
baisus patriotas, bet supyko 
ant merginos. Tuojaus ponas 
Bracia pavirto studentu, nes mo 
kinasi anglų kalboje grindis ma 
sažuot (floor massage).

Klausimas, iš kur čia jam 
reikės suieškoti didelė špyga?!

Tai dalykėliai. Cha, cha, cha!
Kultuve.

ORGANIZUOTOS VIENOS
ASABOS PROTESTAS

Gerbiamasis švenfablivas “T- *
kos” klebone! — Nesuprantu, 
kaip tai yra, kad J. J. Nienius 
gavo karūną nuo jūs štabo, kai 
čerpę, kad No. 38 “Vienybės" 
buvo apvainikuotas rašytojams 
vainiku. Tas man maža?apeina, 
nes aš nieko nerašau. Bet ko
dėl manęs tai klebonas nepami
ni, nė už pypki tabako; o visgi 
išrūkei man ją aną dieną būda
mas čia.

Aš rašau gana daug.. bet čia 
yra viena bėda, kad nepasiekia 
zecerių mano raštai; gal reikės 
tiesiog rašyti į zecerius, tai gal 
nueis i jų rankas.

Gurbas pas jumis — bedug
nis; kiek mano raštų guli jame,

kunigužių Seimas. O kaip spau
dos nemato, taip nemato. Po 
velnių, čia kas yra ‘negero pas 
vikarą, ar kur? Rašau kas an
tra diena ir vis kaip nėra taip 
nėra nieko nei apie mane, nei a- 
pie mano jauną pačią nei vai
kus. Pali u kaičių Jonas,

Wilkes Barre, Pa.

ŠVENTASIS APSIVOGĘS 

Ant šio “griešno svieto“ tu 
žmogus, nors ir kas-žin-kaip 
būk šventas, vistik turi apsi
vogti ir “dacol.’’ Tai tas dar 
nieko. Bet pas tūlus teisingus 
žmones yra išsidirbęs sakinys: 
“ne-vien tas yra vagis ir plėši
kas, kuris tave apiplėšia, bet

ir tas — kuris tą darbą užgi- 
ria ir išplėštą svetimą turtą 
jam pripąžjsta.“ Lenkai, su gin
klo pagalba išplėšė Lietuvos so
stinę Vilnių ir išvogė jos gi
rias.

Šventasis papa tą visą lenkų 
darbą pavadino “good " ir išplė
štą iš lietuvių turtą pripažino 
jiems.

Tūli sako: “Sprogk iš juoko 
iš tekių “šventųjų." Bet aš 
sakau — negalimas daiktas! 
Tik ar nebus čia “bedievių" iš- 
mįslas? šienpjūvėjas.

“PR0LETP0ETA1”
Mūsų komunistų pralotas Ka

psukas iš Maskvos matuškos 
praneša “NeLaisvėn” liūdną ži
nią apie naują hereziją savo vie 
reje. Tūli prcletpoetai: žalioms 
ir Valaitis pradėję vesti kovą 
su proletpoetais “kibirkštiečiais 
rašydami labai puikias, bet vi
siškai buržuazines eiles. Pa- 
veizdan:
Proletpoetas tas, kas, Trockio 

žodžiais,
Revoliuciją ir Sucharevkos pur

vuos.

Įkyru kaj kam kasdienė proza, 
Smagu beskainioti lyrikos gėles! 
Būt gerai, kad proletarų prosas 
Urnai išlygintų priskretusias 

raukšles....

Tačiau kova nesivaduoją vy
liais —

Te šmotą būvio tau! — Iš jo 
Mokėk menu prišvinkimus išsvi 

lint
Ir rinkti krislelius būties nau

jos.

Šiokiadienio nemažą stožą turim 
O kon'jpartsąmone nujaučiame 

takus.
Tat šen visi gatves proletkul- 

tūrint,
Dainuok, kaip kilnu, kad. ir bul

ves skųst...
Tokiose heretikų “eilėse“ vel

niai žino kas esą, — nė pats 
pralotas Kapsukas nebegalįs su 
prast. Ypač jam, kaipo jau įsi
gyvenusiam komunistų prabaš- 
čiui, visai nejauku, kai jo para- 
pijonaj primena purvus, prosus, 
priskretusias raukšles, prišvin
kimus kilnumą — bulves sku
sti. Skuskit, jūs patys —r- kam 
dar apie kilnumą kalbėt!

Beje, kaip kuriems nesupran
tantiems, ką reiškia žodis “pro- 
letpoetai,’’ mūsų šventakupbau- 
bpoetų Bliūras skaito už garbę 
paaiškinti, kad Tai reiškia: —■ 
“Prašvinkoms Lieti Poetai.”

Š. K. B. Bliūras.

UŽDAVINYS NR. 3
Lėkė žąsų pulkas. Pamatęs 

vilkas sako: “O kur jūs‘čia 
lekiat, visas šimtas?” žąsinas 
atsakė: “Mes ne esam šimtas. 
Kad pridėtum dar tiek ir dar 
tiek, ir iš tų visų pusiau pada
linus pridėtum vieną pusę, ir 
dar tave, vilkeli, tai būtų šim
tas.”

Kiek žąsų lėkė?
J. Postis,

Richmond Hill, L. I.

Išrišimas N r. 2
27 dienas.
Gerai išrišo: J. Postis, Rich

mond Hill, L. L; K. Nauba- 
ra, Brooklyn? N. Y.

NEATSARGUMO REIKŠME

Su v. Valstijų Pašto statisti
kos rodo, kad metais, pasibaigt! 
siais Birželio 30 diėną, 1924, 
apie 19,238,548 laiškai nepasie
kė adresantų, dėlto, kad adre
sai buvę arba negeri arba nepil
ni. Buvo rasta pinigų tuose lai
škuose $125,997.59. Iš jų $70,- 
473.63 pavyko sugrąžinti savi
ninkėms, bet $55,523.96 liko pa
štui nes nebuvo galima surasti 
kas laiškus siuntė. O dar dau
giau pinigų prasiranda del ligų 
ir negaliavimų išliekant iš dar
bo, kurie sveikatos nesaugo. 
Daugeli ligų galima išvengti 
vartojant Trinerio Kartų Vyną. 
Tai garsus viduriams tonikas ir 
liuosuotojaš. “Visa mano sveika 
tos stiprybė glūdi — Trinerio 
Karčiame Vyne,” rašė mums 
Mrs. Helen Zydrik, Nanticoke, 
Pa. Persišaldymas dažnai yra 
pirmtakūnas rimtesnių ligų, to
dėl neužmesk jo ir tuoj vartok 
Trinerio Kosulio Nuramintoją!

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expclleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 

■ linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 

■■ kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis 
\ F. AD. RICHTER & CO. / 
Bl Berry & South 5th Sts.

jjk Brooklyn, N. Y. JĮI

BALANDŽIO (April) U 1925
■ . ■ " . _____ SI—

Del raumatizmo ir neuralgijos 
Trinerio Linimentas-yra geriau 
šia gyduolė. Jei negalite gauti 
Trinerio gyduolių jūsų apylin
kėje,, rašykite į Joseph Trinęr 
Company, Chicago, Ill.

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami '‘Vienybėj” remiam 
laikraštj-literatūrų ir Lietuvių 
Tautų! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešui 
šelpti; tad labai Išmintingai da
rysit, kad visada remeit leituviš- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit Ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberine, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, •• 
po vardu rankoms padarytų

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

10 centų (Vytauto po ICc.) 
Temyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų Įšąlančiam Ci
garus visur po Amerikų į ki

tus miestus lietuviškiems biinie- 
riams.

Temyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Nau
jas adresas:’

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVŽ 
267 DIVISION AVE.

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

Naujokų Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.
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DVI DIDELES EKSKURSIJOS LIETUVON!
“VIENYBĖS” EKSKURSIJA 

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

SU PALYDOVAIS

už $203
New Yorko Kaunan ir Atgal

i

PER BREMENĄ■* 1 ' ... •, • ■» •• - • •
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

i • . . ..i <«;<■■■ i t « ♦ 

/ .t* Ž , :■ , , ,__ k„PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA
į

G

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

* u ■*■ < ■ * *»' • *
Visi, norinti pasinaudoti šia nepaprasta proga Atlankyti 

Lietuvą, privalo pasirūpinti pasportus ir-kitus dokumentus.

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

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

Reikia ttireti 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 “Vienybės” Agen
tūra apie savo keleivius, kuriuos gali siūsti šiomis ekskursijomis.

!A M* •

U. S. LINES EKSKURSIJA
B1RZELIO-JUNE 20 D.

Šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

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.'Laivw-

Pres. Roosevelt
„VIENYBES** AGENTŪRA

193 GRAND STREET BROOKLYb America
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AR KŪDIKIAI GIMSTA 
DIDVYRIAIS

Rašo Blinda

t Seniaus būdavo priimta 
Icyti, kas '‘Durnas gimė, durnas 
ir dvės,’’ Tuomi mat norėta pa
sakyti, kad jeigu kas gimė var
gingose apystovose ir su silpno
mis smagenimis, tai jis ir tu
rės savo amžių vargingu ir silp
napročiu pergypenti. šitą min
ti dabar mokslo ištyrimai iš
sklaidė.

Kiekvienas naujas atidengi
mas žmonijos smagenų srity
je dabar priparodo, kad ir silp
niausios smagenys galima išto
bulinti per vieną didį aparatą, 
kurį vadiname “apšvietimu." Su 
prantama, kad jeigu kūdikis gi
mė iš sveikos motinos, ir gavo 
užtektinai savo kūneliui sveiko 
dvasiško ir fiziško maisto, tai 
apšvietimas jį dar labiau išto
bulins. Bet gali būti ir visai 
atbulai. Jeigu nors ir kuoge- 
riausiose aplinkybėse kūdikis 
užgimtų, bet jeigu jį paliktum 
per amžių augti tamsiame kam
bary arba tarp laukinių, tai jis 
tamsumoje apjaktų, jo smage- 
nys paliktų neišsivystę ir jis 
užaugtų silpnapročiu. Priešingai 

-'kūd kKS'—gimęs- kalėjime arba

Scl”

tarp laukinių, bet paskui auk
lėjamas šviesoj ir augštoje kul 
tūroje, gali išaugti į genijų. To
dėl priežodis “durnas gimė, dur
nas ir dvės” neteisingas.

Kūdikiai negimsta didvyriais. 
Tai vienas faktas, kurį tėvai 
turi įsidomėti. Biedni tėvai 
nai išauklėją didvyrius. Del 
dnystės nereikia nusiminti, 
reikia duoti kūdikiui viskas
riausis, kas sulyg aplinkybių 
galima, žmogui augant į jo 
smagenis ateina užkretos gema
lų gerų ir blogų, lygiai kaip 
ateina ir fizinės užkretos įvai
rių ligų.

daž 
bie 
bet 
ge-

BROOKLYNO L. M. G. DRAU
GIJOS ATSIŠAUKIMAS

e
....

Pilnai Prirengtas
Aitrina skustuvą pačioje 
rankenoj be iSėmimo jo. 
(ireitni, Patogiai, Lengva 
ifivalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augS.

Mūsų L. M. G. Draugija at- 
sišaukiam į visus geros širdies 
lietuvius ir lietuvaites, kad 
kreiptumėt domės į pagalbą Lie 
tuvos našlaičių, kurie liko di
džiojo karo aukomis. Jų tėveliai 
jau ilsis po šalta žemele, už
baigę visus vargus ant šio balto 
svieto, o jų vaikeliai liko di
džiausiame varge, be jokios 
globos.

| Dabar ateina pavasaris ir 
kožna lietuvaitė savo šėpas per
žiūrite. Taigi mielos lietuvai
tės, radę jau netinkamus rūbus, 
n'emeskit lauk ar reksmanuį už 
dyką, bet paaukokit našlaičiam.

Kurie aukavot pereituose me
tuose, jau tie rūbeliai ^ra naš
laičių nešiojami ir jie dėkuoja 
tamstoms už jų sušelpimą. Ne 
tik vaikams, bet ir dideliams, 
kaip: paltus, siūtus, vyriškus 

i ir moteriškus, nes ten viskas 
inga. Mums amerikieččiam

rodos, kad jau netikę, o ten, 
kai gauna, tai jiems rodos la
bai gėrį ir jie eina bažnyčion 
tais rūbeliais.

žinoma, kur jau suplyšę ir ne 
vilnoniai, tai tokių jau nerei
kia siusti; bet kur vilnonių siū
tų, išplyšę truputi pamušalai, 
tai jie galima Įdėti nauju, bi
le viršus sveikas.

Taigi mes L. M. G. D-jos 
Rūbų Komisija, prašom auko
ti rūbus visokius, didelius, ma-

žus, bile sveiki, taipgi po kiek 
ir pinigų persiuntimui, ir sius
ti šiuo antrašu: Lietuvių Mo
terų Globos Draugija, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

L. M. G. D. Rūbų Komisija:
M. Danielienė,
K. širvydienė, 

Ankudavičienė, 
Dulienė, 
Mikolainien'ė, 
Litvaitieriė.

A. 
J. 
J. 
O.

Brooklyno Siuvėjai Turi Žinoti

Rašo Vis Kriaušius

Visiems siuvėjams yra žino
ma, kad Brooklyno lietuviškų 
dirbtuvių pirmiau 'buvo viris 
40, o praeitų metų pabaigoje 
jų buvo belikę vos 23. Visos ki
tos buvo išvarytos iš biznio. 
Tas begalo smarkiai užgavo 
darbininkus; nes kuomet dirb

tuvių skaičius mažėjo, tai dar- 
bininku-bedarbių skaičius, natu- 
rališkai, dūlėję; nes kuomet 
dirbtuvė užsidaro, tai darbinin
kai atleidžiami, ateina į Unijos 
ofisą ir padidina bedarbių ar
miją. Daugelis iš tų dirbtuvių, 
kurios užsidarė, būtų buvę ga
lima palaikyti; bet komunistų 
viešpatavimas į tai kreipė juo 
mažiausia domės, žiūrėkit, kas 
atsitiko su Pyvio dirbtuve, p. 
Mešlio, Verečkos, žydelio ir k. 
šitos visos dirbtuvės tapo par
duotos svetimtaučiams ir visi 
lietuviai darbininkai tapo iš-

ODINĖS LIGOS
X yra tankiai nepakiančiamas; 
$ gali' būti pergalėti vartojant

Valet Autb-Strop Razor

DARBININKAI! -
« Sutaisytas prašalinimui 

niežėjimo ir kitu

g SEVERA’S

Ieško
Antiseptiškas mostis. M

- ATYDA!
Žemiausios Kainos 

Overauzems, Kelnėms, Marškiniams 
Čeverykams, Baltiniams ir 

Reinkotams *
ARMY and NAVY STORE 

259 Grand St. kampas Roebling St.
1 Brooklyn, N. Y.

odos irritacijas.

A Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipki* į aptiekę, j

W. F. SEVERĄ CO.ž , 
CEDAR RAPIDS,IOWA

iąp^X>MiXoK

B

1 ?

’t

... DIDELE PERMAINA PO 10 METU PAS .
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNISEl VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS
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landos, linksma, smagi, iš jos 
tryško. nusidžiaugimas gyveni
mu.

Jis jos nestuktelėjo, nors ji 
jį ir išvadino nusenusiu pi'kčiur 
na. Jis stengėsi išrodyti labai 
pasipūtusiu, nenorėjo jos bu
čiuoti, ir taip raukėsi ikį atėjo 
laikas gultu.

mingai žygiavo į namus. Eida-1 Bet jaustis gerai jokis žino
mas niŪnaVO ir lŪ.paS laižė, įsi-'""« nno-nli Mnmio iic rn_ 
vaizdindamas kaip gera jam 
bus valgyti urve su žmona ska
nius pietus. Jis jautėsi gerai.

Bet gerai jausties ilgai joks 
žmogus negali. Ug įžengęs į 
urvą, kur savo žmoną buvo pali
kęs, rado jį tuščią. Žmona buvo 
išėjusi “gerų laikų” turėti. Ug 
pradėjo urgzti.

Neužilgo ir ji atėjo, susilen
kus ir apgailaudama. Ug ne
buvo žmogus bergždžiai aikvo- 
jantis žodžius. Geras stuktelė
jimas bobelę nusiuntė rėpliojan
čią į kitą galą urvo. Supran
tama Ug mylėjo ją, bet savo, 
savotišku būdu, ir jo paniekin
tas vyriškumas, arba ponybė 
turėjo būti atkeršyta.

Metaį slinko, kaip jie slink
ti turi, ir šiame pasauly apsi
gyveno kitas Ug. Jo vardas bu
vo Jonas Priččkus. Jis visą die
ną darbavosi ofise. Už darbą 
gaudavo nedaug, nes ofisų buvo 
nedaug, o tokių Pričkų daug, ir 
dclariaį buvo skalsūs.

Vienok jis gaudavo savo da
lį ir vakarais linksmas svy
rinėdavo prigrūstame gatveka- 
ry, važiuodamas namo.

Jis negyveno urve, bet vienos 
šeimynos name, kurr daržely 
stovėjo kas tokio panašaus į 
du meduku. Pamatęs namuką ir 
medukus jis jautėsi gerai.

gus ilgai negali. Namie jis ra
do ant stalo raščiuką: “Dūšiuk, 
aš esu pas Lidienę svečiuose. 
Jei grįžčiau vėlai, tai rasi ke
nti atidarytoją ant lentynos/’

Jonas Pričkus paleido virti
nę nevartotinų žodžių.

Jo moteris pasirodė už va-

SKRYBĖLĖ kuri
VISADOS

MADOJEstumti į bedarbių eiles, šiose 
dirbtuvėse dirbo virš trijų šim
tų darbininkų ir, jas pardavus 
žydams, visi šitie darbininkai 
tapo paleisti. Pyvio dirbtuvė 
buvo taip vadinama “inside’’ 
dirbtuvė, ir kada paskelbė, kad 
jau tą dirbtuvę uždaro, tai su
sidarė iš tos pačios dirbtuvės 
apie 4 ar 5 darrbininkaį ir no
rėjo atpirkti ir palaikyti; bet 
tuomlaikinė komunistinė unijos 
valdyba nedaleido. Nedaleido to 
del, kad, girdi, mes “kompani
jų" nepavelinam; jei norite vie
nas ar du, tai galite imti; bet 
ne daugiau. “Vienas ar du,” ži
noma, reikia turtingų žmonių, 
o pas mus tokių randasį labai 
mažai. Ir tuo būdu toji dirb
tuvė tapo paleista.

Panaši istorija buvo ir su ki
tomis Brooklyno siuvėjų dirb
tuvėmis. Jeigu būtų daleidę tas 
dirbtuves atpirkti “kompani
joms,” susidėjusioms iš kokių 
5—6 žmonių, tai tos dirbtuvės 
nebūtų pasileidę ir darbininkai 
būtų galėję dirbti įr daryti gy
venimą.

Nepersenai pasiskelbė einan
ti iš biznio dar viena Brooklyno 
dirbtuvė, — Maks. Roson, ir pa
skelbė dirbtuvės pardavimą, šio 
je dirbtuvėje dirbo visi lietu
viai ir, jau pasimokinę iš kįtų 
dirbtuvių, nutarė dirbtuvę at
pirkti. Susidarė “kompanija” iš 
7, atpirko dirbtuvę ir jau pra
deda dirbti. Tokių kompanijų 
randasi jau kokios penkios. Ko
munistams jos baisiai nepatin
ka. Bet ką daryti1, jeigu nesiran 
da turtingų žmonių, kurie pa
vieniai galėtų įsteigti ir palai
kyti dirbtuvę? Kuomet laikai 
šiek-tiek pagerės, tai ir kompa- 

i nu skaičius bus galima suma
žinti. jeį bus matoma praktiš- 

1 ka. Bus galima priversti, kad 
iš 5—6 kompanų atpirktų dirb
tuvę vienas arba du. Bet prie 
dabartinių aplinkybių negalima; 
geriau dirbti prie “kompanijos” 
nei kad visai nedirbti. Kaip są
lygos pakitęs, tai bus galima 
padaryti taip su “'kompanijom,” 
kaip buvo padaryta su Lietuvių 
Korporacija — bet tik jau neuž 
daryti!

Kad šitą įvertinus ir nedalei- 
dus dirbtuves uždarinėti, tai vi
si Brooklyno siuvėjai privalo 
skaitlingaį lankytis į susirinki
mus.

l L
į

Kuriems tik ko

reikalinga |

kreipkitės
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GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TABPB DRIGGS IR REDFORD AVENUES.

Pristatom į visas New Yorko ir Brooklyno apylinkes Dykai ir Saugiai
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Dėlto, Kad Visados 
Kaip Nauja

Pavasario skrybėlę nereikia ant greitųjų pirktj 
svarbi.

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

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

ji

SENIAU IR DABAR
(Feljetonas)

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisų

GROBLEWSKI
Susideda iš 17 geriausių ir švie 

šiaušių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
ni, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo 
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartok i t šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del nema
tinio, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine. ' .

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
30 motų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit, tikrą, lietuvišką tro- 
janką. • .„ ■

žiūrėkit del mūsų markes apgy
nimo.

Išdirbtas i dvi formatas šaknų: 
čielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalau
jat.

Dcl raumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų j šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vnrtokit Groblausko Zmiječ- 
niką. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski

and Oo.
Plymouth.,. Tenn.

Yra žmonių, kurie netiki 
evoliuciją. Gerai. Privesime čia 
vieną pavyzdį, kuris gal juos į- 
tikins.

Apie 5,000 metų atgal gyve
no puslaukinis žmogus Ug. Jis 
drapanų nedėvėjo, šautuvų neži
nojo, vos mokėjo ugnelę pasi
kurti. Gyveno iš medžiojimo.

Sykį jam pavyko kaip ten nu 
dėti didelį, riebų briedį, kurį 
ant pečių užsimetęs, džiaugs-

i

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

MANHATTAN HATS KRAUTUVES
— Jauniems Vyrams —

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

Mūsų kainos: — $3, $4, $5, $6

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

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

Įg

Tol. 595 Greenpoint.

De] platesnių informacijų kreipkitės lino adresus

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

Idotuvtškų,

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

Pomirtiniai skyriai — >150, 300, 600 Ir 1000

Pašalpos Skyriai —
S6.OO. B.oo Ir 12.oo Į savaitę.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B'klyn, N. Y.

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

Tol. 4428 Grecnpoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nno 
nno 
nuo

Nedčliomia pagal ausitarimų

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

8
1
6

iki 10 iš ryto 
iki 3 po piety 
iki 8 vakare

*

i

Kas yražmoguuR amžinas prleias? — flaltll.
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet Ir į gra- < 
bą paguldo. Bot tie, kurie^ vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai ui ritry- i 
nntę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešę — vidurių užkietėjimu — kuria 
žmogui prigamina daug rūpesčių Ir sunkių Ilgų. į

Bulgariškų, Alopatiškų, Homeopatlškų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

URBAN'8 OOXJ) ■ 
Šalčio), jokit} Šalčių ; 
bak»| apalglnklBok

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone Groenpolnt 1411

!

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

£alvoą, odą sveika ir kad .turėti puikius 
zvilgan&us plaukus. z*

sunaikina pleiskanas, tį svarbiausi 
prieią gražių plaukų.

Nusipirkite bonkų už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75ę kuomet 
eiumčiama tiesiog ii laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y** 'v

VIENAS IR TĄS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje { 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par-’ 
duoti, o mes parduosime į trumpą laiką su geriausiu patarnavimu. '

Norėdami pirkti namą ar biznį vi- , 
sados kreipkitės pas mus, nes įbes ’ 

turime įvairių namų ir biznių par- j 
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose ' dalyse i 
Brooklyno.

įj Kas per mus kreipiasi, visada gali 
'■ pasirinkti tinkamą nuosavybę .ir 

___  vf pirkti pigiau negu kur kitur.
Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičioa pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

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

Skyrius: 181 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui
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(<Vienybei*1 Adreiu; 103-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonu; 1417 Greenpoint

Brooklyno ir Apylinkes Žinios
Mat jau neliko nė medžiagos, 

iš ko tverti naują Uniją; nes 
visi Unijos skyriai, kurie buvo 
laikinai pasitraukę iš Joint 
Board, jau vėl sugryžo. Taip 
komunistų revoliucija ir užgęso.

Jonas Sakalėlis.

— “Margučių Vakarienė ’ ren 
giama su dideliu triukšmu, Ba

landžio 26 d. vakare, Vienybės 
Svetainėj.

LINKĖJAME LINKSMŲ 
VELYKŲ

Visiems skaitytojams, šėri- 
ninkams, direktoriams, bendra
darbiams ir visiems “Vienybės” 
draugams bei kostumieriams!

Podraug pranešame, jogei šį 
sekmadienį, Velykų 
ną, kaip redakcija, 
ministracijos ofisas 
rytas.

“Vienybes”
ir Administracija.

pirmą dic- 
taip ir ad- 
bus užda-

Redakcija

Telegrama s Eksk u r sa n t a m s 
Del Veliuonos Iškilmių

Šiuomi mes pranešame visų 
“Vienybės” Ekskursantų domei 
labai interesingą žinią, kurią 
mums tik ką prisiuntė Lietuvos 
Atstovybė iš Washington©. Gerb 
Atstovybė praneša, gavusį iš 
Lietuvos telegramą, kurioje pra 
neša visiems ketinantiems va
žiuoti Lietuvon, kad pasiruoštų 

ras 3E

dalyvauti labai didelėse tautinė
se iškilmėse, kurios atsibus Ve
liuonoje per Jonines (Birželio 
24 d.)

Taigį “Vienybės” Ekskursija, 
kuri išvažiuoja iš New Yorko 
laivu “President Roosevelt” 
Gegužės 30 d., kaip tik nuvyks 
į minėtą iškilmių laiką, nes 
Kaune keleiviai bus jau apie 11- 
12 Birželio, ir apsisvečiavę pas 
gimines, galės dar lengvai su
spėti atvykti į tas dideles iš
kilmes, kur žmonių privažiuos 
iš visos Lietuvos ir Amerikos.

Del “Vienybės’’ Ekskursijos 
Informacijų, kurie rengiatės 
važiuoti, pasiskubinkit kreiptis 
šiuo antrašu: “Vienybės” Eks
kursija, 193 Grand St., Brook
lyn, N. Y. “Vienybės” Agent.

gameitų Unijoj. Bet kaip visos 
jų revoliucijos greitai gęsta, 
taip užgeso ir pastaroji. Delko 
jie ją kėlė? O tai dėlto, kad 
Unijos viršininkai nenorėjo už 
leisti savo vietų komunistams, 
kuomet pastarieji siekėsi jų vie 
tas užgriebti. Pasekmė buvo ta, 
kad keletas komunistų, kurie 
jau buvo dasidkę
vietų, tapo išguiti. Netekę vie
tų, neteko
galėtų atsispirti ir tęsti toliau 
savo revoliucijas. Juokdariai sa
ko: “Wcifas apšlapino (atsi
prašau už prilyginimą) kaip 
mat gis ant kupsto ir didėji ko- 
m u n is t ų re vol i uci j a užgęso.

Butėno Laiškas. Jis Ke
liauja Draug su Dr. Smitu

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

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausis lietuvis maliorius ir 

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

PAIEŠKOJIMAI
Kas žinote kur dabar rando ai Pau

lina Kalvaitis, kuri savo vyrą apleido 
Worvesteryje. Mass. Liepos S d. 1914. 
Ji pati arba žinantie apie ją praneš
kite jos vyrui, Juorui Kalvaičiui, 145 
Grand St., Brooklyn. N. Y. (45

augštesnių

ir pagrindo kUr

Revoliucija” Užgęso.

Ką jie ant toliaus darys — 
nežinia. Buvo pradėję šnekėti, 
kad komunistai tvers naują 
Joint Boardą ir Didžiajam Ko- 
pūstybių žinovui, Willimui Čer- 
nauc'kui, buvo nuskirta dagi vie 
ta — Trade Managerium, bet 
matomai pasibijojo pašaipos ir

“Vienybės” keleivis, mūsų 
dainininkas p. Butėnas rašo:

Paskutinė naktis ant laivo. 
Rytoj jau pasieksim Franciją 
ir apie 6 vai. būsim Paryžiuje.

Kelionė per jūres gana gera. 
Mažiausio supimo nejautėm. 
Trečios klasės valgis ir patar
navimas labai geras ant “Be- 
rengaria.’’ Trečioj klasėj 293 
pasažieriai, tarp jų trys lietu
viai. Antroj klasėj 730, tarp 
jų vienas lietuvis, Dr. Šmitas iš 
Illinois valstijos ir žydelis ra
binas su Lietuvos pasportu. Pir
moj klasėj 373; ten nėra lie
tuvių. Per Atlantiką atvažia-

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

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

. vom lygiai į 5 dienas.

Paskutiniais laikais komunis
tai buvo sukėlę gana smarkią 
“revoliuciją” New Yorko Amai Į visT planai nuėjo niekais.

DEL PAVASARIO!

Šį vakarą turėjom neva kon
certą antroj klasėj, žydeliai pa- 
murzgė ir tuom visi turėjo bū
ti patenkinti. Buvau kviestas 
ir aš, bet nesirado ūpo dainuo

ji.I
Didžiumą keliauninkų sudaro

• italai; visi važiuoja pas Papą 
į gaut palaimos.

širdingi linkėjimai Vienybie- 
į čiams ir mano draugams.
Kovo 31. 1925. Jonas Buj/nas 
Cherbourg.

M:

LIETUVIŠKA AKŪ8ERKA

Marijona Tamklend 
palagų ant pareikalavimoprie 

dieną ar naktį, taipgi ir nedčl- 
dieniais. Darbą atlieka atsakau 
‘Šiai už prieinamu kainą

30 STAGG STREET
Brooklyn. N. Y.
Tol. Stagg 6711

Aukos Našlaičiams

STANLEY BUKUNT
Elm Point Av., 

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

65

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

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

Tel. Applegate 2660

Paieškau brolio Petro Krapavicko, 
angliškai vadinaai Frank Daniel. A- 
pie mėtos laiko iškeliavo iš Brook
lyn, N. Y. i Portland, Me. ir metai 
buko negaunu jokios žinios. Turiu 
svarbių reikalų ir labai prašau jo pa
čio ar kas apie jį žino, pranešti man, 
už ką būsiu daug dėkingas. Antanas 
Krapavickas, 131 No. 5th St., Brook
lyn, N. Y. (4»

Tel. Greenpoint 7831

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEšIMS 
DOLARIŲ.

Parsiduoda Lietuvoj koloni
ja su žeme pirmos rūšies 
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.

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės iiuo 
adresu: —

Lietuviškas Palocius

Turime visokias rūšies, puikios odos, stipriai pasiūtus ir speciališkai pritaikintus 
europiečių kojoms čeverykus

Vyrams naturališkai pritaikinti čeverykai ir oxf. gerai dėvisi, puikiai atrodo ir ne
jaučia, kad Čeverykus turi ant kojų.

Moterims turime vėliausios mados sliperių (pumps); Mergaitėms turime įvairiau
siai išmargintu sliperių ir oxf.; Vaikams puikiai ir stipriai pasiūtų čeverykučių.

Lietuviui mes kiekvienam užtikriname, kad mūsų krautuvėse piginus parduodame 
čeverykus, negu bile miesto ir apielinkės krautuvėse.

Reikalui esant, pirmiausiai prašome atsį lankyti persitikrinimo delei j mūsų Lietuvių 
čeverykų žemiaus pažymėtas krautuves:

197 Grand St. (Vienybės Name) Brooklyn, N. Y
20 Clermont Ave Maspeth, L. L, N. Y
175 Ferry St. Newark, N. J
44 Grand St Maspeth, L. L, N. Y

Didele Saldainių krautuve

ŠTAI JAU IR ŠV. VELYKOS!

Mes esame pilnai prisirengę sutikti jus su puikiausiai 
papuoštomis Saldainių Beskutemis, 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.

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

J. A. Cinkus
495 Grand Street Brooklyn, N. Y

.i
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įvairių suknių, paltų,

Geri). M. W. Bush 
prisiuntė labai gražių 
šmotus, 
marškinių — beveik visi nauji.
Jie ir pereitais metais prisiuntė 
labai gražių rūbų, kuriuos jau 
Lietuvos našlaičiai nešioja ir 
Dievą meldžia už aukotojų «vei 
katą.

Mes, LMGD, vardan našlai
čių, tariame širdingą ačiū del 
ponų Bush už taip gražią auką.

LMGD. rūbų peržiūrėtojos: 
M. Danielienė, 
K. Sirvydienė.

Po Miestą Pasidairius

(subatoj ir nedėlioj nuo

— K. ši monies, vieno gabiau
sių Lietuvos artistų paveikslų 
paroda yra išstatoma tam tik
ros Parodos Rengimo Komisi
jos. po priežiūra dainininko Pr. 
Rimkos, nuo Balandžio 14 iki 
19 d., nuo 5 iki 10 vai. vaka
rais
1 ik į 10 vai. vak.) k u n. Remei
kos
Roebling ir So. IIh St.

— Sveikinimas: Visiems drau 
gams, kurie nuo širdies tarnau-

Vienybei” ir visų lietuvių 
linkėjarne laimingų 
šv. Velykų.
Antanas Kasmočis, 

Steponas Tuba.
3 kuopos susirinki- 

Balandžio 14 d. va- 
Ro-

par. svetainėje, kampas

ja 
reikalams, 
ir linksmu

— TMI).
mas įvyks 
kare, Vienybės Svetainėje 
dos. kad bus jau gautos iš Lie
tuvos knygos ir išdalinamos. 
Visi būkit įr naujų atsives-kit.

Vincas J. Višnius,

— Svarbios Prakalbos Lietu
vių Amalgameitų Apsigynimo 
Są j ungos 
vakare. 
Kalbės: 
Grigaitis.

bus Balandžio 15 d. 
Amalgameitų salėje. 
Sirvydas, šimutis

Nnoiatoa, nors ir lėtai 
“ Vieny bė' * prugreaaoj a 
VlnntanfliM Informuota

ir

REIKALINGI LIETUVIAI 
BIZNIERIAI

Bronklvnc — Ridgewood sekcijoj 
naujai apgyventoj Lietuvių Kolonijoj 
reikia On»aerninkot delikatexacn, 
cerio. Mtnolkių drapanų knintuvės, 
mų rakandų f.fornišių) krautuvių, 
šiol dar lietuvio pramonininko 
Ridgewood apie’inkčj nesiranda. Tin 
karna vieta galima pirkti ar rentla- 
voti Kampinis Mūro namas sn dide- 
lirf Storu dar neužimtas. 4 šeimynos 
r irštii po 
elektra ir 
informacijų 
P. Sharrys. 
Irving Av.

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

Akių, Ausų. Nosies ir Gerklės Ligų 
Gydymo Specialistas

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

6 iki 8 vuk. ir pagal susitarimą.

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatlšku Būdu. Vaistui 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: “Viena diena yra 
daugiau kūdikių išžūdoktn vaistais ne
gu Kud senajam Betlicjj aukoms krito 
nuo Berodo žudynės.”

Tad nustok vurtoję'h n uodus-vaistus 
ir ateik j

NATUROPATHIC INSTITUTE 
(Dr. Al. Duras. N. D. Dlr.) 

5 Bleecker Street
Kamp. Bushwick Av. uetoli Greeno Av. 

Brooklyn. N. Y.
Patarimai Veltui

Ofiso vai.: Utarninknis, Kotvergnis 
ir Suimtoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Ncdčl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 9468

tt

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

Brooklyn, N. Y.

adresu:ii no

BTOKE0
C. Brooklyn, N. Y.

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

Kreipkitės 
5

JONAS 
173 Bridge 8t.,

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVĖ., 

Brooklyn, N. Y.
Tek 4520 G re e n po i n t

Tel. Groenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namą, Daria, 
Vestuvių Ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUB 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn. N. Y.

Telephone Triangle 1450

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

40 W*U Bt„ New York.
Tel. Hanover 6560

J0HA.5 AMBROZAITIS .

MES U2LAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me- 
• alinėms dūdelėms, kurie niekad ne- 
P'iida, l’layeriai, Pianai, Grumafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo
kėjimų.

Turim ir nntrunmkių plnycrių ir la
bui pigių, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagaminau! 
lietuviškų ir kitokių Holų Pianams. 
Rekordų G ra mu fonams. Viską prisiūti 
čitim j bile miestų 8. V. Tai so m, trt- 
ninnin ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikrus Lietuvis, ne koks 
pamėgdžiotojau...

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262 
i

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Penteris 
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, šiais rei
kalais kreipkitės paė:
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montloth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
GI* galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainę susirinki' 
mams, 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 reikalo atsilankyti,

ir Valkams 
o būsite pilnai užganėdintai

25£Z3š3±sššg52EHSx*F

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

♦ < 
• i i

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
" namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien įr tėrnyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės” Name) 

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

Savininkai

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

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
pasikolas, 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 '
i

Bu
na
Iki

šioj

i kambarius, visi šviesus 
maudynės. Del platesnių 
kreipkitės pas savininką 

1490 Myrtle Av.. Kampas 
Tel. 6450 Foxcroft,

N»c.
•pandom 
archyve 
fteegykU

6


	1925-04-11-VIENYBE-0001
	1925-04-11-VIENYBE-0002
	1925-04-11-VIENYBE-0003
	1925-04-11-VIENYBE-0004
	1925-04-11-VIENYBE-0005
	1925-04-11-VIENYBE-0006

