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PREZIDENTAS COOLIDGE SAKO
KAD HERRIOTAS NEKALTAS

FRANCIJOS FINANS. BĖDOSE
Tas Pareiškimas Supykdė Francijos Nacionalis

tus ir Buvusius Ministerius.

LIETUVOJE GAUNAMOS ŽINIOS APIE 
PRASIDEDANTI RUSIJOJE BADĄ. 
VALSTIEČIAI NORI SAVO PARTIJOS.

WASHINGTON. — Prezidentas Coolidge nelauktai 
įsikišo į valdžios krizį Franci joje, pareikšdamas, kad kal
tė už dabartinę finansų suirutę priklausanti ne Hcrrioto 
valdžiai, bet buvusioms Poinkare ir kitų valdžioms, šitas 
pareiškimas begalo įpykino Francijos nacionalistus, ku
rie ir taip pikti ant Amerikos, kam toji reikalauja savo 
skolų atgal.

Herrioto gi kabinetas rezignavo ir Francijos prezi
dentas prašė parliamento pirmininką Painleve sudaryti 
naują. Bet tam nepavyko ir dalykas pavesta Briandui. 
Jei ir tam nepavyks, tai bus rinkimai naujo parliamento.

Naujausi Telegramai
_ . I

Paterson, N. J. Prie Erie žinių apie vogimus, užniuši- 
gelžkelio čia įvyko keista ne mus ir tt. ant pirmo pusla- 
laimė, kuomet traukinis su- pio. To žinios bus deda- 
daužė automobilį tūlo Chi- mos vidtfryJaikraščio, kad 
monio ir užmušė jį ir kaimy nepridavus joms daug svar- 
ną, bet panešęs 5(X) pėdų jo Į bos. 
5-kių metų dukrelę, numetė 
į šalį, tik veidą įdrėskęs.

—o—
Baltimore, Md. Šimtai 

žmonių grįžtančių automobi 
liais iš Floridos, čia tampa 
sustabdyti ir yra verčiami 
pirkti Marylando valstijos 
“blėkas,” del automobilių. 
Mat tokie įstatymai toje vai

—0—
Vienna. Austrijos 

džios aparatas vis labiau tai 
kosi pasekti Vokietiją. Iš to 
politikai spėja, kad paslap
čiomis Austrijos vokiečiai 
nori susidėti su Vokietija.

val-

—O—

Cairo, 
važiavo 
arabai jį 
važiuoja

Žinios Iš Lietuvos
Gaila bernelio 21 metus gy-’ vienas mūsų inteligentas yra 

venusio ir taip netikėtai mirų-1 išsireiškęs, norint leisti dabar 
šio. “Kas girdėt?”

šakiai. — Kovo mėn, 6 dieną 
7 vai. ryto tragi n ga i baigė gy
venimą, šakių pašto kurjeris 
Ginkleris.

MASKVA. —- “Liet. Žinios” skelbia sekamą savo spe 
cialio korespondento žinią iš Rusijos:

“Iš daugybės Rusijos vietų gaunama žinių apie ba
dą. Petrapily ir Maskvoje atsinaujina vėl uodegos prie 
krautuvių. Valstiečiai taipgi bruzda. Kaimuose praplitu- 
si mintis steigti vieną valstiečių partiją. Komunistai tą 
vadina kontrrevoliucija.

čia gaudo tūlą Durčaką, ku
ris peiliu subadė 11 metų 
KrysowaČiutę, keršydamas 
jos tėvui, kuris jį iš darbo 
pavarė.

Des Moines, Iowa. Vietos i_____
dienraštis nutarė neduoti I valandos.

Lordas Balfour iš- 
iš Palestinos, kur 
norėjo užmušti. Jis 
Egyptan.
f—p—

Meksika, čia apsireiškė 
susirgimai maru. Daktarai 
šoko kovon, kad ligos išsip’.ė 
timą sudraudus. •

—-o—
Angora. Turkams pavyko 

sumušti sukilėlius kurdus 
nors reikėjo kovoti penkios

Tikrai Nukrito 
Iš Juoko

KAUNAS. — Kelios dienos klerikalų dienraštis “Ry
tas” neišėjo, kadangi neapmokėjo darbininkams algų.

Mokina Kaip 
Apsivedus Gyventi

Medžiakalnis. (Padavimas iš 
Liet. Krašto Mokslo). — “Me
džiakalnis" randasi netoli Kra
žių, Kražantės paupyje, Lietu
voje, Seniau jis buvo puikiais 
ąžuolynais apaugęs, o dabar jau 
plikas stūkso. Senų senovėje, 
kol dar Lietuvoje buvo stabmel
džių tikyba ir lietuviai tebegar- j Iššlavęs paštą ir nuvalęs ša- 
bir.o savo dievaičius — stabus, ligatvį, sugrįžo į savo miega- 
gyvenusi čionai Medeinė, girių mąjį kambarį r»Vte ir parabe
li medžioklės dievaitė. Tad bu- liumi persišovė. Pataikė širdin 
vusi milžiniško ūgio moteriškė;'ir tuoj mirė.
vaikščiodavo ji meškena apsi-j Bešluojant Ginkleriui šaligat- 
v:’kus ir su dideliu lanku ant vį, p. Kuliniukė pasveikino jį. 
pečių.

Kx)l buvo girios nekertamos, kutinį kartą.” 
Medeinė padėdavusi ir gelbėda- j 
vusi lietuvius: bet girias pa
gavus kirsti, jai nebemiela pa
sidarius Lietuva. Pametusi lan
ką, meškenas, nustojusi gelbė
ti žmones, tik graudena, bara 
.'jos už girių kirtimą. I

žmonės pasakoja, kad ir da- 
l bar ji, kur tik pamatydama 
žmogų, verkdama, ašaromis ap
sipylusi tuojau apstojanti 
ti: “Lietuvos galybė — 
kai! Tad kirskite miškus, 
'kite: “iškirsite — pražus 
t'uva! Kirskit! Kirskit!

Klero

j Velionis atsakė: “šluoju pas-

Velionis apie 60 metų 
žiaus. evangelikas. Paliko 
na, dukterį ir sūnų.

Nusišovimo priežastis nežino
ma. V. Ajaksas.

a ra
žui o-

Mosėdis. Kretingos apskr. — 
Jau kelintą kartą pro šį mies
telį praveda būriais po 40 ir 
daugiau geriausių žemaitiškos

bendrąją encyklopediją lietuvių 
kalba, reikėtų tan darban už
kinkyti kuo ne visas mūsų uni
versitetas, ir jo dėstytojams 
tektų visai ir universitetas me
sti. Dabarties laiku, kada Lie
tuvoje ir turime kiek mokslo pa 
jėgų, vis dėlto * jų turime to
kiam dideliam darbui per ma
ža. Be to, didesnės encyklpoedi- 
jos leidimas pareikalautų ir la
bai didelių lėšų ir tęstųsi, be 
a'bejo, labai ilgai — kultūriškai; 
už mus stipresni lenkai savo 
“Wielka Encyklopediją Blustro- 
\vana’’ spausdino 24 metus, pri
vedė vos iki raidei L ir toli
mesnį leidimą sustabdė.

Tie ir kai kurie kiti nuoty
kiai vertė būrelį žmonių, susi
rūpinusių mūsų kultūros rei
kalais, atmesti didžiosios lietu
vių encyklopedijos leidimo min
tį ir sustoti ties siauresniu, bet 
šiuo momentu svarbiausiu rei-

vei-lės arklių, žmonės kalba, kalu — ties kelių didžiulių to- 
kad gabenami į Liepojų. o iš mų “Lietuvos Encyklopediją.’’ 
ten į Angliją. Kaip juos perve- 1923 m. gruodžio mėn. buvo sū
dą per Kuršių sieną — nežinia, statytas “L. Enc.” projektas. 
Svarbu, kad mūsų arkliai su- Enc. turės apimti vien tik Lie- 
laukė pagarbos užsieniuose, tuvos praeitį ir dabartinį — Lio 
nors lietuviai, ieškodami gėrės- tuvos geografiją, istoriją, lite- 
nių veislių, gabenasi 
kitur.

bar- 
m iš- 
ki rs- 
Lie-

Lapas.

MONTAUK, L L Policija čia surado, kad 40,(MM) 
akrų dvaro prižiūrėtojas kaltas slėpime butlegerių šmu- 
geliuojamo snapso. Rasta snapso vertės $250,000. But- 
legeriai užveizdai mokėdavo po 50c ir $1 už skrynią. ___
fHįąįįĮĮĮį f," "-iv ——r~i—Ti ir. a.....    .. j. j..l

Moteris Nunuodino 
Savo Vyrą ir Vaikus

\Buvo Susitaręs Žmoną 
Kitam parduoti

Camden, N. J. — James Baly, Boston, Mass. — Vietos uni- 
26 metu, atsilankęs pas d ra u- versitete čia įsteigta naujas kur 
gus, atsisėdo ant atviro lango. vien nrf-rgtnoms, kur mo- 
Kas ten papasakojo juoką, ir kinam# kaip apsivedus linksmai 
James taip smarkiai pradėjo I jr laimingai gyventi. | kursą 
juoktis, kad persivertė per Jan- jau nusirašė 40 merginų, einan- 
gą ir nukrito tris augštus že- į'i\į kolegijos mokslą, 
myn. Draugai manė ras jį 
siau gyvą, bet ant laimės, 
timas jam nieko nekenkė.

pu- 
kri-

kor.) 
kad Lie- 

mo- 
iais- 
įvai-

Kor. rep.
arklius iš ratūrą, kalbą, etnografiją ir ar- 
kursai. Icheologiją, teisę, ir ekonomi

1 in vieno nricrimti ir it 4ia niv

Gary, Ind. — Čia ta;;>o suim
ta Mrs. Cunningham, kuri, kai 
pasirodo, yra nunuodijus savo 
vyrą ir keturis vaikus, vieną 
po kitam aršeniku. Pirmiau šei
myna gyveno Valparaiso, Ind., 
ir ten prasidėjo keisti mirimai 
šeimynoje. Iš pradžių nebuvo 
kreipta į tai domės, nes many
ta, kad mirtys paėjo iš gam
tiškų priežasčių. Bet dabar pa
sirodo, kad moteris serga epi- 
leptijos liga ir nėra sveiko pro
nto. Ji nuodijusi vaikus ir vyrą 
verčiama kokių tai ‘"balsų.'’

Socialistas Bijotų už 
Socializmą Balsuoti

Truro,, Anglija. — Kalbėda
mas čionai Thomas, buvęs dar
bo valdžioje ministeris, pareiš
kė, kad bedarbė Anglijoje grę
žia rimtomis pasekmėmis val
stybei. Jis nurodė, kad vokie
čiai gali pigiau laivus statyti 
negu anglai, nors’anglų darbi
ninkų algos ir taip mažos, o fir
mos visai nedaro pelnų, Tho
mas sako, kad vien tik socializ
mas galis padėtį i'šgellbėti, liet 
jei jo vieno balso reikėtų, id
ant nubalsuoti socializmo vyki- 
tnimą, tai Thomas nebalsuotų, 
kadangi didžiuma žmonių so
cializmo nenori.

New York. — Nelabai senai 
amerikonai buvo užsidegę kinų 
žaidimu Mah Jong. Tai buvo po 
puliariškas žaislias. Bet dabar 
karštis praėjo ir kompanija ga
minusi reikmenas tam žaislui 

kad 
Mah

subankrūtino. Ji sako, 
“cross-word" galvosūkiai 
Jong biznį pagadino.

Tulsa, Okla. — čia eina byla 
tūlo Purdy, kuris kaltinamas 
užmušime turtingo biznieriaus 
Hutchison. Byloje pasirodė, kad 
Purdy sutiko “parduoti" savo 
žmoną Hutchisonui už $50,000 
ir pavelyti jai gauti be kliūčių 
divorsą. Bet Hutchisonas, ga
vęs Kurilienės meilę, atsisakė 
pinigus mokėti. Tada įpykęs 
Purdy jį nušovė.

Komunistams K ar tu
me nė j e Sumažins Algą

, New York. Miesto gatvėse 
'tiek ms lik imsimo. kad daugelis 
didesnių mai'ketų išsikraustė į 
New Jersey, arba Brooklyną.

Iš Rusijos Išvažiuoti 
Gana SunkuWashington. — Yra manoma, 

kad bausmės dviems Ameri
kos komunistams kariumenėje. 
kuriuos Hawaii salos karo tei<- Ponafidine, amerikonka. ištekė- 
mas pabaudė 26 ir 40 metų 
įėjimo, bus sumažintos.

New York. — čia atvyko Mrs.

Aliejaus Biznieriai Spiria 
Rusiją Pripažinti

Washington. — Yra kalba
ma čia, kad aliejaus korporaci
jų pirmininkai lenda prie Coo
lidge ir ragina jį pripažinti Ru
siją. Mat, jie nori prilysti 
Rusijos aliejaus laukų.

Perdaug Daktarų 
Anglijoje

prie

London. — Kasmet Anglijoje 
gauna diplomus 5,000 daktarų. 
Todėl pradedama bijoti, kad ne
užilgo pasidarys daktarų "oiber- 
produkcija” ir nebus kitiems 
ką verkti.

šita Buvo Tikrai 
Daktariška Ceremonija

London. — čia susituokė vie
na pora, kur jaunasis ir jauno
ji buvo medicinos daktarai. Jau 
nusius dėdė ir kitas pabrolis. 
taipgi abi pamergės buvo taip
gi medicinos daktarai. Kunigas 
taipgi buvo daktaras — tik ne 
■medicinos.

Montreal. — šiame Kanados 
mieste ant Velykų prisnigo.

Tikoną Laidojo Tiek 
Žmonių kiek Leniną

ją, vieną, prigimtį ir tt. šis pro 
apskrities jektas buvo priimtas “Kuftū- 

kovo 11 d.« apžiūrė- 
10 metų mergaitės.

— Šiaulių
ros” bendrovės šiauiulose, kuri 
apsiėmė jį vykinti. Jos paragi
nimu buvd sudaryta pirmoji L. 
Enc. redakcija. Nors dar ne vi
siems skyriams yra atskiri re-

Tauragė. (“V-bės" 
Paprastas atsitikimas, 
tuvos mokyklose esantieji 
kiniai, negali savo mintis 
vai reikšti. Visur randasi
riausio raugo šnipukų; jie ir te- 
mija, kuris mokinys jiems yra 
ne “caca.” Tokiose aplinkybėse, 
susidaro gan sunkios gyvenimo 
valandos mokiniui mokyklos šuo 
k-, jei prie jo stovi iš ša.ių 
žandarai. Nors kartais mokiniai 
ii pasiskundžia, bet jų skun- 
ilimasis palieka veik visuomet 
jiem'- be naudos, štai, kad ir 
Tauragėje. Mokytojų Seminari
jų, visokių įvairiausių nuotikių 
y’a buvę, bet tokio, koks įvyko 
kovo 18 d. neteko girdėti. Mo

od priėjo iki tol. kad pake- Kaimelis stovi gražioje ir isto- 
—1 rinėje vietoje taip dviejų pilia- 
nė kalnių. Piliakalniai siekia 20 me 

trų augščio ir tęsiasi iki pusan
tro kilometro. Kasmet tuos pi- 

aplanko moksleivių 
kasinėja. Nuo 1920 
atsilanko per metus 
ekskursijų, dažniau- 

iš Razalimo, Šeduvos ir

Šiauliai; 
gydytojas 
jo lavoną 
Radviliškio miestely, kurią nu
kankino patys tėvai, baugiau
siai mušė ją pamotė, kuri visad 
skirdavo nuo savo tikrųjų vai- dukteriai, tačiau jau dabar yra 
kų. Mergaitės lavonas visas nuo 
smūgių padengtas mėlynėmis, 
žaizdos vienos baigė gyti, kitos 
dar tik padarytos, kas rodo, 
kad ji jau senai buvo kanki
nama. Tėvai suimti.

Kor. rep. kursai.

jusi pirm karo už ruso dvarpo-’k.ni 
lė t'krą revoliuciją. Mokslas 

j pertrauktas, kadangi r" 
vienas mokinys neeina mokyk-- 
b.r. Tarp mokinių ir mokyto
jų eina ginčai, kuriuos pasta- hiaka’Inius 

tiky- nistai gali laisvai visur važinė- rieji visaip baugina, už tokį jr juose 
nes mi- ti. Kiti tos laisvės neturi. j pasielgimą. Bet mokiniai į tai metų čia 

Vaikų auklėjimas Rusijoj ap- neatsižvelgdami, išsirinko iš sa p0 keletą 
, anot jos. Jos septy-’vo tarpo delegaciją ir nusiuntė sjaj 

nių metų duktė labiau panėši į į Kauną (šviet. Ministerijon). Panevėžio.

nio. Ji pasakojo. kad pasakos 
būk iš Rusijos lengva išvažiuo- tuko 
ti. yra neteisingos. Jai ėmė trys 
metai kol gavo visus reikalingus 
dokumentus. Rusijoj tik komu-

Maskva. — Matyti, kad 
ba Rusijoje dar gyva 
rūsio Patriarko pažiūrėti ir at
sisveikinti tiek žmonių prisrin- verktinas, 
ko kaip prie Lenino kapo. Mas-( 
kvos visi varpai skambino ir seną moterį negu į linksmą vai- Likusieji namie, keta nelankyti 
cerkvėse laikyta iškilmingos mi- ką. Esą. vaikams pasakojama Seminariją iki tol. kol nesugrįž 
šios. Vyriausioje cerkvėje mi-f nemylėti tėvų, neturėti jokio1 jų delegacija 
šias laikė 40 vyskupų ir šimtai patriotizmo, ar prisirišimo prie 

šalies. Skiepijama jiems tik min 
t is. kad jie turi būti nariais 
tarptautinės komunos, kuri ka
da nors pasauly bus. Todėl vai
kučiai nemoka žaisti ir linksmin 
tis. nes tie jausmai juose 
mušti.

pagelbininkų. Vyskupai patys ir 
grabą nešė.

Metuzalis Gali Būti 
Turėjęs Tiktai 73 metus

Cincinnati, Ohio. — Astrono
mų draugijos mitinge čia tapo 
paaiškinta, kad senovės raštų 
metai turėjęs tiek dienų, kiek 
mūsų mėnuo dabar. Todėl kur 
Biblija sako, būk Metuzalis gy
venęs kelis šimtus metų, tik
renybėje jis gyvenęs tik apie 
73 metus.

Tokio. — Oficialės skaitlinės 
skelbia, kad laike garsaus 192.*’ 
metų žemės drebėjimo.‘Japoni
joj žuvę 156.984 asmenys. Nuo 
stolių padaryta už su virš du bi- 
lionu dolarių.

už-

su augštesnios 
instancijos atstovais. Kas bus 
dar nežinia.

Tas konfliktas tarp mokytojų 
ir mokinių duoda manyti, kad 
šiandien Lietuvoje viešpatauja 
viduramžių supendijusi tradici
ja. I mary s.

Jei Sniego Nebus Tai 
Valgys Marškinius

Coatesville. Pa. — Jei 
d. balandžio nebus sniego ir au
dros. tai vietos policijos seržan
tas prižadėjo suvalgyti savo 
marškinius. Jis yra skaitomas 
geru oro spėjiku.

iki 16

Washington. — 63 metų Go- 
ertnerienė čia apsivedė su 23 me 
tų Forrestu. Pora išvažiavo me 
daus mėnesi praleisti kitur.

(pakviesta šie skyrių redaktoriai, 
savo sutikimą redaguoti davę:

1) lietuvių literatūra (ir tau
tosaka) prof. M. Biržiška, 2), 
menas. — p. P. Galaunė, 3), 

■archeologija — p. K. Jablons
kis, 4) Liet, istorija — prof. 
A. Janulaitis, 5) gamta — pr.

Raginėnai. Šeduvos valse. — T. Ivanauskis, 6) teisė — pr.
P. Leonas. 7> Liet, geografija 
(su vietovių aprašymu) — pr. 
P. Matulionis, 8) ekonomika — 
doc. A. Rimka, 9) etnografija 
ir mitologija — prof. E. Volte
ris, 10) bibliografija, kultūra, 
politika — Vac. Biržiška. Ben
dram redakcijos komisijos po
sėdy bendruoju redaktorium y- 
ra išrinktas Vac. Biržiška.

| Encyklopediją manoma leis-
Gamtininkai darė kasinėji- ti kelių lankų atskirais sąsiu- 

mus. bet nieko svarbaus nėra- viniais, iš kurių bus sudaromi 
do, nors 1897 m. Vilniaus ru
sų gimnazistai tuose piliakal
niuose iškasė įvairių auksinių 
daiktų.

Pilies Savūnas.

LIETUVOS ENCYKLOPEDIJĄ 
Encyklopedijos žodyno reika

las jau senai buvo jaučiamas. 
PASIMATY- jau prieš karą buvo daroma 

(tuo atžvilgiu pirmų bandymų,
NELAIMINGAS

MAS.
Bartininkai. Vilkav. aps. — tačiau jie nuėjo niekais tiek del 

Kovo 4 dieną Juozas

atskiri tomai. Toksai leidimas 
padarys encyklopediją labiau į- 
perkamą ir mažiau pasiturin
tiems, ir palengvins leidimo 
dadbą. Pirmeiji sąsiuviniai tu
rės pasirodyti 1926 m. pradžioje 
— 1925 metai bus suvartoti 
paruošiamam daijjui. Straips
niai bus rašomi prieinamai pla
čiai mūsų visuomenei — norin
tiems atskirus klausimus nuo
dugniai pažinti ir ištirti, bus 
duodami straipsnių gale biblio
grafijos nurodymai.

Prie encyklopedijos sustaty-

Kotkis vidaus kivirčlų, tiek labiausiai 
Vartų kaimo nuėjo pasveikinti del to. kad per plačiai užsimo- 
savo draugą — karį, parvažia- ta — norėta duoti platus ency- 
vusį iš Kauno atostogų. Pasikai klopedijos žodynas, kuris būtų mo skyrių redaktoriai pritrau- 

Jam prade- apėmęs visas' gyvenimo sritis, (kiabėjęs, ėjo namo.
jus eiti, draugas — Jarys kar
tą iššovė augštyn. Tuomet Juo- daugybei mokyklų, i
zas Kotkis prašė antrą kart šviesuomenei šis reikalas turėjo mažai ikišiol yra ištirta, kad 
pykštelt. Bet imant revolverį iš įg naujo kilti. Ir spaudoje jau draugėn suvesti visas apie ją 
kišeniaus, netikėtai pasigirdo į tuo klausimu šiek tiek buvo ra- žinias galima tik bendromis 
šūvis, jr Juozas Kotkis į vidų- soma. Tačiau ir čia eita senu pajėgomis.
rius pašautas, krito. Nugaben- keliu 
tas į ViNcaviškio ligoninę, at- leisti 
likęs išpažintį, kovo 9 d, mirė, žodynas. Tačiau, kaip teisingai tvarka.

visus, kas tik atskirais 
Valstybei įsikūrus, atsiradus (klausimais turi platesnių apie 

ir naujai Lietuvą žinių — Lietuva tiek

— projektuojama buvo, 
bendrasis encyklopedijos niai

1 • A ’

Visi encyklopedijos straips- 
bus sustatomi alfabeto 

Vac. Biržiška.

1
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Reakcijos pažanga.
Nežinia kode! radikalizmas 

vadžiose ilgai neišbūna: žmo
nės, matyli, pamato jo darbu."! 
ir nelaiko radikalų ilgai. Dau
gelis tikėjo, kad La Follolte 
bus išrinktas Amerikos prezi
dentu, bet žmonės pasirinko sau 
biznierių, tarną Coolidge. Daug 
vilčių buvo pakilę pas radika
lus, kuomet Anglijoje užvieš
patavo McDonaldas. Bet ir tas 
krito ir dar visų pajuokiamas 
už priėmimą brangaus automo
bilio nuo vieno turtuolio.

Dabar atėjo eilė ir smarkiam 
Herriotui. Pasirodė, kad jis 
“ikkipiniu” būdu padidino skai
čių poperinių pinigų apyvarto
je, tuomi pastatydamas valdžią 
į apgaviko padėtį. Ir krito.

Mes Herriotą galime prisi- 
niažu reklamos būdu stengiamasi Lietuvoje nuraminti! minti kaipo vieną iš tų francų, 
žmones, kurie šaukte šaukė pertraukti ryšius su Vati
kanu ir išvaryti iš Lietuvės aiškų lenkų agentą, arcivysk. 
Zecchini (kurio, nors jis yra neprieteliaus šalies atsto
vas, niekas nė neketina varyt...).

Kad apie tą didelį įvykį nieko Lietuvoje nemanoma 
rimto daryti, mes jau pereitą kartą citavome raštą vi?no 
Lietuvos veikėjo, rašiusio redakcijon, kaip lygiai mato
me ir iš Lietuvos laikraščių. Priedan šito cituojame dar 
hito žymaus veikėjo laišką. Jisai šiomis dienomis mūsų 
redakcijon rašo:

“Protestą prieš Vatikaną surengėm, paėmę, takti
kos atžvilgiu, Vilniečių grupės priedangą. Oficiozai į sa
vo skiltis neįdėjo protestantų rezoliucijos, nors ji tyčia 
buvo sudaryta “katalikiškoje dvasioj,” kad dauginus rei
kštų Vatikanui su Zecchini... Užsienis, betgi, jautriai pa
žymėjo protestą; vadinas, tikslas, visdelto atsiektas. — 
Sakoma, būk Purickis — “išteisintasis” Purickis su kun. 
Šauliu išvykę Romon “taisyti” konkordatą ir kartu 
“krikščionių” šansus Lietuvoje; netikima, kad tas pa
vyktų. Greičiausiai bus, kad kaip kunigus, paklupdys 
melstis už savo ir Papos nuodėmes. Bet jis — juk neklai
dingas!... 
gali būti

Na, o Amerikoje klebonijų pastumdėliai (“Draugas,” 
“Darbininkas”) jau volus verčia ir mulkina žmoneles, 
agituodami juos prieš laikraščius, kurie rašo apie Lietu
vai pražūtingą klerikalų suokalbį su Vatikanu, ir šauk
dami sekamai: “Nelaikyk bedieviškų šlamštų savo na
muose, nes jie griauna tikėjimą, ardo šeimynas” ir su eg
zaltacija šaukia, kad: “šįmet yra meiles ir atleidimo me
tai” ir kad: “Romos Papa tikrinąs, jog šįmet “katalikai 
turi priežasties džiaugtis.”

Taigi mat ir lietuviai katalikai turi “atleisti” ir 
“džiaugtis,” jei ne kuo kitu, tai nors Papos padovanojimu 
lenkams Vilniaus.

Suka mūsų bažnytininkai ir kitą Lietuvos veidą, o 
mušėjų bus!..

fĮ Redakcijos Straipsniai Į;
DUODA J VIENĄ VEIDĄ, ATSUK KITĄ...

Lietuvos klerikalų laikraščiai jau užsimena dvasiš
kuos ketinimą — atšaukti šįmet rengiamą Romon “šven
tojo meto” pelegrimų kelionę, kurią pirma, kaipo koki 
didžiausį atsitikimą, bubnijo ne tik mažesni klerikalų 
laikraščiai, bet net oficiozas “Lietuva.” Taigi nors šiuo

Kaip matote, pas mus naujienų esama ir dar 
— duoda j vieną veidą, atsuk dar ir kitą”...

ŽODIS | MUSŲ KORESPONDENTUS
Niekas taip neapsunkina redakcijų, kaip rankraščiai

kurie pasmerkė lenkų barbariz
mą, kankinant lietuvius ir uk- 
rainus kalėjimuose už politiką. 
Bet kuomet Herriotas liko Frau 
cijos ponu, jis pamiršo savo pa
smerkimą ir nei piištu nepaju
dino, kad tiems kaliniams pa
gelbėti.

gėau jų neskaitysiu.”
Faktų kraipymas daugiausiai 

įvyksta politiškose žiniose, ar
ba straipsniuose kur faktai tu
ri politišką svarbą. Taigi visos 
melagystės įvyksta politikos 
lauke. Na, o tas laukas buvo se
niau ir yra dabar pagrįstas me
lu, apgaudinėjimu ir akių dūmi
mu. Politikos esmė yra gauti ką 
nors už dyką. Ir tie laikraščiai, 
kurie labiausia partyviški, ar
ba partijų leidžiami, dažniau
sia prasižengia teisybei. O be- 
partyviškumo toną šioje gady
nėje sunku išlaikyti. Kiekviena 
tauta kenčia nuo politikos iš- 
bujo^'mo. Mat, žmogaus jau 
tui iūt teks pobūdis. Yra isto
rijoje pa laxojama, kad sykį Bi-(chini. Taigi, aišku, kad įgaliojimai, kurie buvo 
zantijos imperijoj del vienos t|U()ti are. Zecchini, buvo nepilni ir š to valdžia 
raidės taip buvo ginčytasi, ka<l j turėjo padaryti išvadą, kad, jei jis pilnų įgalioji- 
krautuvninkai apleidę savo biz- my neturi, tai jis gali tik tiek padaryti, kad Ry- 
nius per dienas ginčydavosi ai ĮTnuĮ referuo,tj, ką jis tikra, ir yra padaręs. Pra- 
taip tas žodis tarti, ar kitaip, ^kiėius dervboms 30 sausio š. m. buvo natiektaj 
šiandien irgi žmonės net sukai
tę ginčijasi ar ta 
resnė, ar kita.

Gi ir toji partija 
nepalikdama žymės 
kuris plauks savo keliu, žmo 
nės norės dirbti, gyventi, mylė
ti ir draugauti. Ir visgi Ame-1 
r kos lietuvių laikraščiai arčiau 
prie liaudies stovi, ir gana tei
singi, nors partijd dalykuc^c 
ir dažnai faktus pakraipo. S’.cui- 
tytejai turėtų tą turėti dėmė
je ir (kaitydami politikos daly
kus, viską kritiška akia perlei
sti.

žygį. Ji pradeda derybas iš savo pusės del kon
kordato sudarymo, tas derybas pradeda Kaune ir 
veda jas su are. Zecchini. Bet čia irgi reikia pa
žymėti dideliausią klaidą neleistiną mūsų diplo
matijos klaidą ir apsileidimą, kuri pradeda to
kiais svarbiais klausimais derėtis su asmeniu, 
neturinčiu jokių įgaliojimų (Iš kd.: Kas tamstai 
sakė? Kam tamsta klaidini?) — Prašom paklau
syti... Ponas Čarneckis yra pareiškęs, kac. are. 
Zecchini atvyko Lietuvon bažnytiniais reikalais 
(Iš kd.: O čia kas?) — čia ne bažnytiniai rei
kalai, bet politiniai, valstybiniai reikalai... Mums 
žinoma iš kitų šaltinių, kad are. Zecchini gavo 
Iš kardinolo Gasparri telegramą, kurioje jam pa
vedama derybos vesti. Bet tokioje formoje gali
ma pavesti derybos vesti tik akredituotam atsto
vui, o ne pašaliniam asmeniui, kokiu tarptau

tiniai juridiniu žvilgsniu buvo ir yra are. Zec-

mūsų valstybės garbė ir in- 
toliau tokiam asmeniui pa

tęsti čionai mums pragaiš-.

Nauda iš Santykiu su Vati-

partija ge-

ir šita žus, 
gyvenime

(Tąsa) ’rodos, kad tai veidas žmogaus, mums absoliučiai
Toliau mūsų vyriausybė sugalvojo jau kitą | nepalankaus, absoliučiai nedraugingai nusistačiu- 

sio link lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės.
Jeigu taip yra, tai are. Zecchini, kuris nėra 

diplomatinis atstovas, turi būti traktuojamas 
.kaipo svetimšalis, kaipo nelojalus svetimšalis ir 
kaipo teks turi būti pripažinats mums visaj ne
pageidaujamas. Jeigu išvardinti faktai, kurie iki 
šiol nėra užginčyti, pasilieka ir toliau faktais, , 
tai, man rodos, kad 
teresai negali leisti 
silikti Lietuvoj ir 
tingą darbą.

Kokia Lietuvai
kanu? — Bet aš turiu pasakyti, kad tas asmuo 
yrar trečiaeilis, o gal ir dešimtaeilis dalykas. 
Reikia imti dalyką rimčiau ir giliau. Gali monsin 
joms Zecchini išvažiuoti iš Lietuvos bet vistiek 
Vatikanas, eidamas savo nusistatymu, atsius į 
Kauną kitą atstovą, kuris ves tą pačią pragaiš
tingą Lietuvai politiką.

Del to reikia pastatyti klausimą giliau, rei
kia nušviesti klausimą, kokios naudos mes turi
me abelnai iš mūsų santykių su Vatikanu. Mes 
turime ten savo atstovą, atstovo užlaikymui ski
riame lėšas ir del to reikia pažiūrėti, ar yra 
mums iš to atstovavimo naudos.

Popiežiai — Kryžiuočių Draugai. — Užten
ka pažvelgti į istoriją, prisiminti mūsų giliąją 
senovę, tuos laikus, kuomet Lietuvos valstybe 
kūrėsi, prisiminti kryžiuočių ir kajavijuočių 
laikus, kuomet vokiečių organizuotos gaujos ėjo 
į Lietuvą mušti, naikinti ir žudyt] lietuvius, te- 
rioti jų kraštą. Visa tai, kas buvo tuomet daro
ma, buvo daroma Popiežių ir Vatikano laiminimu 
ar pritarimu. Popiežius Honorius III buvo iš
leidęs bulą, kurioje rašė, kad draudžiama mūsų 
giminiečiams prūsams parduoti druskos, ginklų, 
geležies, kad tuo būdu būtu lengviau su jais ko
voti ir juos išnaikinti. Popiežius Aleksandras IV 
1260 metais yra išleidęs kitą bulą, kurią einant 
pavergtieji prūsai varu verčiami dirbti, daromi 
baudžiauninkais, verčiami kariauti prieš savo 
brolius ir tt. Visa, veik trijų šimtų metų kova 
Lietuvių Tautos giminių su kryžiuočiais ir kala
vijuočiais 
laiminant,

sidčjus deryboms 30 sausio š. m. buvo patiektas 
mūsų konkordato projektas; 3 vasario pradėjo 
svarstyti konkordatą papunkčiai ir tuojau užkliu
vo prie antrojo punkto, kur kalbama del bažny
tinės teritorijos, ir čia are. Zecchini pareiškė, 

’lkad jis turi savo kontrpasiūlymus padaryti. Kas 
.įvyksta toliau? gi 10 vasario pasirašoma konkor
datas taip Rymo ir Lenkijos. Reiškia, kaip tik 
t išėjo tiek laiko, kad galima buvo iš čia mūsų 
projektas nusiusti į Rymą ir tuo būdu pagreitin
ti lenkų ir Vatikano konkordato pasirašymą. Tuo 
būdu, visa are. Zecchini rolė buvo — informuoti, 
pranešinėti Rymui; tą rolę jis ir atliko kuopui- 
kiau.ria. Ką daro toliau mūsų Užsienio Reikalų 
Ministęrija ? Mūsų Užsienio Reikalų Ministerija 
deryboms vesti iškviečia iš Rymo Kaunan atsto
vą prie Vatikano ęioną Macevičių. Klausimas, ne
jaugi vedant derybas Kaune, mes negalėjom ra
sti čionai tinkamų žmonių, kurie galėtų sudaryti 
delegaciją deryboms vesti? Kaip tik tuo laiku, 

į kada atstovas iškviečiamas iš Rymo, buvo le- 
Įmiantis momentas derybose tarp lenkų ir Vati- 
j kjmo jr nesant ponui Macevičiui konkordatas su

—o— 
Karuly i prašneko.

Tris mėnesius čia gyveno gai; 
sus vetgrų politikierius Karolyi 
ir jo burna buvo uždaryta. Jam 
nevalia buvo kalbėti apie politi
ką. Burną gi uždarė vengrų 
ambasadorius grafas, kuris turi 
UŽ žmoną amerikonų milionierių 
Vanderbilt šeimynos moterį. 
Burna buvo uždaryta jam tcdel 
kad Amerikos bankininkams ne 
gadintų pardavimą Vengrijos 
valdžios paskolos bonų.

Ir Amerikos valdžia skau
džiai apsigavo, kaip apsigauna 
visi cenzoriai ir laisvo žodžio 
smaugėjai. Karolyi nuvyko į 
Kanadą ir ten prašneko. Užda
rymas burnos j j taip išgarsi
no, kad jo Žodžių visi laukė ir 
dabar geriau išklausė negu ta
da, jeigu jam Amerika nebūtų 
uždraudusi kalbėti.

Branduolis Karolyi minties 
yra tas, kad Amerika, skolinda
ma reakcinei Vengrijos valdžiai 
pinigų, ruošia dirvą naujam ka 
rui Europoje. Dabartinė vengrų 
valdžia tais pinigais ruošia at
statyti buvusią Austro-Vengrų 
monarkiją, kuri, 1 
prės, pakels karą prieš Cekoslo-j(jarv 
vakiją, Jugoslaviją ir Rumuni- ()u kad tuomi
ją, idant atsiimti vėl tų slavų vokiečių tautai pridarius

—o—
Vokiečių tauta balandžio 2G 

d. parodys pasauliui, ar j, linkti 
si prie demokratijos, ar prie mo 
narkizmo. Nacionalistų-monar- 
kirtų partija, gavusi dvyliką mi ( 
lionų praeituose bevaiąinguose jcnkais f)UV0 pasirašytas. Iš to darau išvadą, kad

buvo vedama Vatikanui pastaruosius 
jiems pritariant ir padedant.

rinkimuose, ,stato Hindenburrgą 
savo kandidatu. Senas. 78 metų 
feldmaršalas nenorėjo apsiimti, 
bet. sakoma, pats kaizeris lie
pęs jam stoti kandidatu ir Hin- 
denburgas apsiėmė. O visiems 
žinoma, kad jis svajoja apie 
grąžinimą monarkijos.

Rcpublikonai susispietė apie 
Dr. Marksą, kuris yra karštas 
katalikas. Socialistai atsistojo 
keblioje pa dot v: jie turi iš vi
sų spėkų remti Marksą, nes ki
taip gali laimėti monarkistai.

kaip tik susti- (Komunistai gj sakoma juokus 
rs: jie visi balsuos už Hin- 

daugiau

neaiškiai rašyti. Šitąja negalove rasit nė vienos tautos ir rumunų žemes, kad vėl jų 
rašytojai ir korespondentai taip nesirguliuoja, kaip mū-,krauju ir prakaitu galėtų aris

tokratija gyventi.
Atstatytoj i A ust ro-Vengrų 

monarkija prisidės prie Vokie
tijos ir įvyks vokiškųjų patrio
tų idėja: bus įvykinta Mitel- 
E u ropos imperija, valdoma vo
kiečių tautos.

žuvikių

(Užbaiga bus)

sų. Tą esame patyrę ne tik “Vienybės” redakcijoje per 
dangei metų praktikos, bet atsižinojom ii* iš kitų redak
cijų, kurios irgi tuo patim nusiskundžia. Ir tas dedasi ne 
tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje, kaip apie tai jau ne vie
name senosios mūsų Tėvynės laikrašty teko matyti nu
siskundimus.

Mes labai nenorėtume mūsų bendradarbių nei ko
respondentų užrūstinti, bet visdelto laikas nuo laiko 
skaitysime pareiga mūsų broliams ir sesutėms priminti, 
kad raštas geras ne kiekybėje, bet kokybėje. Jeigu strai
psnelis yra užsimota parašyti ilgas, bet labai prastai ii 
be jokios atydos parašytas, tai jisai redakcijai atima 
dvigubai laiko ant taisymo ir rašytojo minti iškraipo. 
Todėl daug būtų geriau, kad rašytojas vely tą straipsne
lį sutrumpintų ant devynių dešimtadalių, ir tik tą skly
pelį labai aiškiai ir apdirbtai parašytų. Daug susitaupy
tų laiko ir greičiau į laikraštį patektų. Jeigu žinutė yra 
parašyta nuo dviejų didelių lapų, bet rašyta be jokios 
tvarkos ir palikta pačiam redaktoriui “pasitaisyti,” tai 
gerinus, kad korespondentas pats ją trumpai, bet aiš
kiai surašytų. Tuomet ji greičiaus tilptų ir jo minties 
niekas neiškreiptų.

Yra labai gerų mūsų draugų, kurie nudriekia iš savo 
kolonijos žinutę nuo kokių 3-jų puslapių ir, pats maty
damas, kad tokioje betvarkėj ji laikraštin netilps, deda 
sekantį prierašą: “Gerb. Redakcija: malonėkite suvarto
ti greitai kaip galint. Kur bus reikalinga, pasitaisykit 
patys, nes aš esu labai užimtas ir neturiu laiko. Šitą 
parašiau per 2 minutes” ir tt. šitokis prierašas mūsų 
draugo, nors ir gero ir nuoširdaus draugo, vistiek redak
torių giliai įgils, nes jam aiškiai pasakoma: “Aš neturiu 
laiko, o tu turi laiko, todėl išpaisiok k< aš norėjau para
šyti ir persirašyk, kad viskas gerai atatiktų.”

Draugai bendradarbiai! Jūs po tolimas kolonijas 
nenujaučiate, kaip lietuvių laikraščių redaktoriai yra nu
sidirbę ir nuvargę; jeigu tą numanytumėt, tai neužnies-

Lietuvių spaudos
Teisingumas.

Yra užmetama spaudai Lie
tuvoje neteisingumas ir faktų 
slėpimas. Bet. pasirodo, kad ne
mažas skaičius ir Amerikos lie
tuvių tokią pat kritiką reiškia 
linkui amerikietiškų laikraščių. 
Dažnai žmogus, pakalbintas lai
kraštį užsirašyti, atšauna: — 
"Skaitau ve tris laikraščius, ir 
kiekvienas kitaip rašo. Kuriam 
betikėti? Visi meluoja ir dau-

ir paskui, pažvejoti 
drumstame vandeny.

Monarkija Vokietijoje yra pa 
vojus visoms kaimynėms tau
tom®. nes vėl pakils visi vo
kiečių imperialistiški tikslai. Ga 
Ii būti vėl vokiečių akys į Lie
tuvą bus atkreiptos, kaipo i ša
lį tinkančią būti vokiečių ko
lonija. arba kraštu, iš kur į Vo
kietiją plauktų lašiniai, žąsys 
ir sviestas. O yra lietuvių, ku
riems tokia ateitis Lietuvai vi-į 
sai nebaisi rodosi, kaip yra to
kių. kurie norėtų matyti Lietu
vą vėl "prisiglaudusią ” prie Ru
sijos. Bet tikimės, kad didžiu
ma lietuvių visgi prisilaikys idė 
jos gyventi nepriklausomai. 
Monarkistinė Vokietija yra pa
vojus Francijai ir Anglijai ir 
tos gindamos save,, apgins ir 
Lietuvą. «>«!«■ I

protestą iš pačių 
mes matom? Siun- 
memorialas su 378 
eilė netaktingų ir 

are.

o o o

JAUNIEMS DRAUGAMS

I kovą sustokim, už savo idėją. 
Kol jauni dar esam draugai!...
Nes žmogui pasenus jėgos nusilpnėja — 
Belieka vien skurdas vargai...

Už savo idėją norrs galvą padėsim,
Taip mūsų vienybė tebūn!
Drąsiai kovon stokim. Mes kovą laimėsim — 
Pasaulio skriaudikai težūn!

t

tumėt ant jų savo darbą atlikti. Straipsniai ir korespon
dencijos nėra juoko darbas, bet labai rinitas. Todėl nie
kuomet nereikia patiems užmesti nesugaudomais raizgi
niais metmenis, o paskui versti redaktorius, kad jie per 
naktis sėdėdami perrašinėtų jūsų raštus zeceriams, — 
nes kitaip zeceriai nestato.

Geresniam mūsų laikraštijos plėtojimuisi turime vi
si laikytis kopė racijos nusistatymo: bendradarbiai pri
valo savo raštus gerai paruošti, o redakcijos gerai iš
spausdinti. Kitaip mes ilgai dar nepavysiu! kultūringųjų 
tautų laikraštijos. Nes mūsų redaktoriai, vieton patys 
parašyti geresnių straipsnių, amžinai yra priverčiami 
perrašinėti netvarkiai rašomas korespondencijas, o kai- 
kurių bendradarbių net hieroglifais rašomus straipsnius.

Atsiminkime į kultūros uždavinius, nes mums vi
siems jie privalu rūpėti.

mūsų diplomatija parodė ne tik bejėgumą, ne tik 
nemokėjimą savo laiku užkirsti kelią tam žygiui 
iš Vatikano pusės, bet absoliučiai buvo neinfor
muota. ji nežinojo net, kokių žygių ten griebiasi 
lenkai, nežinojo, kurioje padėtyje klausimas 
stovi.

Are. Zecchini Nelojalumas Lietuvai. — To
liau keliais žodžiais turiu apsistoti del paties are. 
Zecchini asmens.

Jis atvyko į Lietuvą bene 1922 metais, kaipo 
Vatikano vizitatorius, bažnytiniais reikalais. Bet 
atvykęs čionai, jis iš karto parodė save, kaipo 
lietuvių tautos nedraugas. Jis paėmė globon len
kų benediktinių vienuolyną ir pradėjo jį globoti 
taip, kad iššaukė dideliausį 
lietuviu katalikų tarpo. Ir ką 
čiunias popiežiui skundas — 
parašais, kur nurodyta visa
nedraudingų mums dailbų ir veiksmų iš 
Zecchini pusės. Ten nurodoma, kad are. Zecchini 
neleidžiąs lietuvių vaikams bažnyčioje naudotis 
lietuvių pamaldomis, ten rašoma, kad jis palai
kąs lenkų šovinistų pusę, kad jis net esąs pa
reiškęs, jog visa liet u vi J visuomenė norinti dėtis 
su lenkais, tik kokia tai sauja kurstytojų tam 
kliudanti. Tuo klausimu savo laiku mes įnešėm 
paklausimą ponui Užsienio Reikalų Ministerial, 
bet jis pareiškė, kad tie faktai jam nėra žinomi. 
Bet jej toks klausimas iškeltas, jei tie klausi
mai yi’R iškelti skunde ir spaudoj, jei jie yra 
iškelti parlamente, tai nejaugi leistina vyriausy
bei nežinotj aP*c tokius dalykus, neištirti jų ir 
jei tai pasitvirtintų. į tai visai nereaguoti? Ne
jaugi tai atatinka mūsų valstybės garbei?

Dabar toliau. Iš "Ryto” tenka susipažinti 
su kitais are. Zecchini veiksmais. Pasirodo, kuo
met daromos iškilmingos pamaldos Bazilikoje 
mūsų nepriklausomybės dieną, tai are. Zecchini 
nesiteikia atsilankyti į pamaldas (Iš kd.: Lygiai, 
kaip jūs nė vienas neateinat) — Arcivyskupo 
Zecchini ir mūsų padėtis visai kitokia... Jei pąs 
mus yra atstovas, ypač tas Atstovas, kuris pas 
mus skaitomas atstovas bažnytiniems reikalams, 
ir tasai atstovas neatvyksta į iškilmingas pamal
das. tai čia vis dėlto, jūs,k aipo valdančioji par
tija. iŠ to turėtumėt padaryti atatinkamą išvadą.

Noriu dar vieną dalyką priminti, kurį suži
nojau taip pat iš “Ryto." Aš noriu priminti jum. 
ką iš “Ryto” 52 numerio mums tenka sužinoti, 
kad are. Zecchini daręs žygių prieš tai, kad Klai
pėdos kraštas bažnytiniu atveju būtų priskirtas 
prie Lietuvos bažnytinės teritorijos. Aš sakau, 
man tai didelė naujiena ir aš ją paėmiau iš 
“Ryto” (Iš kd.: Nejaugi?) — Man naujiena, aš 
pirrmą kartą iš “Ryto” sužinojau ir nežinau, 
prie kurios progos tas dalykas buvo pareikštas, 
bet jei toks faktas yra, tai man rodos, kad are. 
Zecchinj veidas aiškėja visoje pilnumoje. Man

Kol vieko dar turim, į kovą audringą 
Stokime, už laisvę žmonių.
Protu apšarvuoti — Tiesą už vadovą 
Ir eikim teisybės keliu!... Imsrys.

o o o

5-9-24.

o

SESULEI.

Lyg gėlė darželio, 
Lyg saulė skaisčioji, 
Bujoki. 
Dukrele

sesele, 
jaunoji

tas mėtas.Pamilki
Kur švelniai pražysta;
Myluoki, bučiuoki — 
Jos amžiais nevysta.

Pamilki ir mano 
Vienatvės dainelę, 
Pamilkj ir mano 
Jaunatvės širdelę.

Aš džiugesio puotą
Svajingai sapnuosiu*
Ir grožį auksuotą
Tau, jaunai, dainuosiu.

— L. Skabcika.

-o- o

Iš kito odos lengva plačios naginės pjauti; 
Bet antru syk nepavyks kaimyno prigauti!

Ilgi stori, ploni, minki
Pirštai, visu j mus linki..

Nekiekvienas pragarsėjęs yra didis...
Ne drąsuolis bėgs nuo baimės ją išvydęs

• <
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LAIŠKAI IS KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo

II.
Pavaizdos (perspektyvos) Vii 

niaus Klausimu. — Vargu be
gu atrastumei Lietuvos terito
rijoje žmogų, kuris ar šiokiu 
ar tokiu būdu nebūtų užimtas 
Vilniaus klausimu, šiuo klausi
mu sudominti visi visuomenės 
sluogsniai, visos tautinės gru
pės, visas partijos, nors inte
resai linkui Vilniaus ir labai 
nevienodi, ir nors kiekviena tau 
tinė ar partinė grupė skirtin
gai sau vaizduoja šio klausimo 
išrišimą.

Kokios gi ištikrųjų mūsų pa- 
vaizdos Vilniaus klausimu?

Genys margas, o Lietuvos vi
suomenės pavaizdos tuo klausi
mu dar margesnės. Viename 
tarpe tiktai gal visų grupių ir 
partijų mintys susieina: tai ta
me, kad mes visi jaučiame, jog 
uždustame, jog dabartinė te
ritorija Lietuvai kaipo valsty
bei persiaura. Mums darosi troš 
ku ir mes instinktyviai, ap
graibomis ieškome nors mažo

re- 
ko- 

Vil- 
ko-

gal Cik tų vyriausybių amžiaus diena nuo Lietuvos’ tolinasi’Tr 
ilgunle: tvarkingesnė, su svei- 
kesniais ekonomijos srity ir 
šveflnesniais valdyme metodais 
vyriausybė sugebės pratęsti sa
vo amžį ilgiau ir su dabar es
ančiais šaltiniais, kuriuos su
teikia dabartinė valstybės teri
torija. Vyriausybė, kuriai rūpi 
tik m misterių frakai ir savo par 
tijos krūmelis — pasmerkta 
mirti savo liga, be jokių išo
rinių priešų pagalbos.

Partija, kuri dabar pasiėmė 
pati viena vesti krašto reika
lus, pridėsiu — labai sunkiu 
laiku pasiėmė — nėra tvarkin
ga krašto šeimyninke. Jeigu ne
kurto tos partijos atskiri as
mens ir sugebėjo susidėt sau 
šiokį-tokį kapitalą, įsitaisė sau 
net po fabrikėlį ar komercijos

tolinasi... jis jau tik ką bema
tyt!

Nuošalus politikas visai nesi
stebės, kad taip yra: jis mato, 
jog didžiosioms Europos valsty
bėms rūpi labiau interesai “di
džiosios" Lenkijos, negu Lietu
vos. Jos Lietuvą remia ant 
tiek, kiek Lietuva joms reilka-t 
linga, bet bendrai imant Lenki
ja joms reikalingesnė. Nieko ne 
padarysi, kad politinė padėtis 
yra taip susidariusi, o ta padė
tis yra toki, jog neretai gali at
sitikti, kad didžiųjų valstybių 
reikalai nustumia visai į šalį ma 
žųjų valstybių reikalus, dažnai 
net mažas valstybes uždėdami 
ant aukuro didžiosioms... Nelai
minga Lietuva, kad jos reika
lai susipynė su Lenkijos reika-

įmonę, ir kuriuos reikiant ar Jais, o dar nelaimingesne, kad 
nereikiant partija visuomet mė-’jos visos vyriausybės, neišški- 
gsta išstumt priekyn kaipo pa-'riant nei vienos, kaip pripažį-

ČIA TALPINAMA KINIO! M AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO HIM TINAI. RAŠOMA MUSU GABIU 
KORESPONDENTU APIE TEATRUI, BALIUS, PRAKALBAI IB ABELN^ JUDRJIM4

. 4 u I 41/1'

PHILADELPHIA, PA.

Kun. Petraičio Naujas 
Išradimas
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Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kaunu 

$203.00 ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENA!

Nauja* S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias 
OLYMPIC, LAPLAND, 
BURGH. «te. siūlo greitų 
Cherbourg. Southampton. ______,
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar toliems žmonėms. Pa
togumai, paikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
White Star’Link” * ” 
Red Star Line 

No 1 Broadway, New York

pasnaiy, 
PITTS- 

kelionę į 
Antwerp

i langučio, per kurį aitsikvėptū- 
1 me, atgautame aro. štai šitasis 
dažnumas daro mums nervin
gais, mums sunku išlaikyti lyg
svarą, mes puldinėjame tai šen, 
tai ten, o tas puldinėjimas dar 
labiau mus nuvargina, o pajutę 
save nuvargusiais, atsivaizdina- 
me esą jau bejėgiais ir mano
me esą beišeities. štai koki ben
dra viršijanti mintis tuo klau
simu.

Vienok, politinių-partinių lenk 
tynių sūkury būtų neįmanomu 
dalyku, kad partijos, save 
kome nd u od a m os, n e rei kšt ų 
kių nors atskirų pavaizdų 
niaus klausimu, nesiūlytų
kios nors išeities iš tos, kaip 
jau augščiau sakiau, blogos pa
dėties, kurioje esame atsidūrę. 
Kokie tie pasiūlymai, kiek jie 
vertės turi, — čia keletu žodžių 
ir noriu pasidalinti su gert). 
“Vienybės’’ skaitytojais.

Kad mums persiaura* terito
rija, kad mums dušnu, — jau
čiame mes visi. Bet daugiau
siai tą jaučia pati mūsų valsty
bės vyriausybė, valdančiosios 
sferos, arlia tiesiai sakant, — 
krikščionių demokratų partija. 
Vilnius ir Vilniaus kraštas — 
tai gyvenimo ir mirties klausi
mas valdančiosioms sferoms. 
Pasiseks tas kraštas atgauti — 
medžiaginis mazgas, — jau ne-i 
kalbant apie dorinį — mūsų vy- į 
riausybei būtų atrištas, jas gy
vavimas ilgokam laikui būtų už 
tikrintas. Tą jaučia labai gerai 
pati vyriausybė, kaip jaučia ir 
tą, jog neatgavus Vilniaus su 
jo teritorijomis, jai pačiai, nie- 

pasi- 
del la- 
— ne- 
valdy- 
gręsia

kam nevarant prisieis 
traukti iš valdymo vietų 
bai paprastos priežasties 
bus šaltinių tolesniam 
m u i. Tas pats pavojus
byle -vyriausybei, nežiūrint ko
kios pakraipos ar nusistatymų 
ji nebūtų. Skirtumas gali būti

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVE

goriausiai įrengtojo mokykloje. Prakti
ko* pamoko* išardyti Ir buduti visokiu* 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas ftoforio mekaaiko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinoma* ir per 15 kų metų prityrę*
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

garantuojame laisnj ir diplomų — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti niil- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

MOKYKLA

gų mokyklą. Mokykla 
ano 11 vai. ryto iki 3

NE|V
128 — 2nd A venn. i.

atdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarai*.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampa* 14 gatvės) New York City

vyzdį, tai bendrai, 
kademų partija apie ūkį, tuom 
labiau apie valstybės ūkį nieko 
nenusimano. Reikia tad pabrėž
ti, jog šios partijos išstumta ir 
pastatyta valstybės vairui ke- 
ravoti vyriausybė yra vyriausy
bė tik del parodos, frakų, au
tomobilių, rautų, “five o'clock- 
’ų” ir pirmos rūšies balių vy
riausybė. Del tokios vyriausy
bės krašto šaltiniai neilgai te
sės. Ji pati tą numato. Už tai 
jai gal daugiausiai rūpi Vil
niaus kraštas.

Bot kągi ji daro del Vilniaus 
atgavimo?

Nuo pat įsikūrimo mūsų vai- I 
stybės, nors iš kart ne taip aiš
kiai, dabar esanti vyriausybėje 
partija vyravo, kad galop visai 
nepaėmė valdžią į savo rankas. 
Pačios valstybės, o su tuo ir da
bartinės valdžios jsitvirtėjimas'sį 
priklausė nuo didžiųjų Europos 
valstybių. Ką jos prisakė, tą 
Lietuvos vyriausybė darė. — ir 
nuostabu, — tankiausia, ar net 
ir visuomet, — darė priešais 
krašto, t. y. visuomenės norą. 
Vilniaus krašto atvadavimu nuo

■ viąų il(,i šiol buvusių vyriausy
bių mos esame girdėję daug ge
rų žodžių, labai gražių žodžių. 
Buvo vyriausybės galviny Sle
ževičius, Valdemaras, Grinius, 
Galvanauskas, Tumėnas, dabar 
Petrulis — visos jų vedamos 
vyriausybės buvo vienodo tipo, 
vienodus, — visuomet raminan
čius del Vilniaus žodžius nuo jųsbct išvijo lenkus. Lietuvai pasi
girdė jom Vilnius bus mūsų! taikė puikiausi proga atgauti
Prie pastarųjų vyriausybių pri- Vilnių, šviesiau manantieji tau- 
sidėjo dar tas, kad apart žo- įO3 gaivalai prispyrė šalies vy-

čiel urnoje

Po kelių savaičių prapuolimo 
vėl išėjo “Tėvynės Balsas;” re
daguojamas kun. J. Petraičio.

Tas No. 11 nustebino ne tik 
mane, bet ir visus to laikraš
čio skaitytojus: nagi sudėta net 
penkios skiltys žinių iš pereito 
No. 10!

Tai kun. Petraičio naujas iš
radimas. Kaip jis bažnyčioj 
skaito tas pačias maldas kas 
nedėlią, taip pratina ir savo 
skaitytojus, skaitytį tas pačias 
žinias.

Dar tokio laikraščio lietu- 
neturėjo. Skaitytojas

' i

viaj

MILLINOCKET, ME.

Bolševikas išviliojo svetimą 
moterį.

Vietinis lietuvis, K. Fišeris 
gyveno su savo i 
gą laiką šeimyniškame 
me. Bet tie lietuviai laikė įna-

kad jie lankytųsi į mūsų paren
gimus.

Tad reikia taikintis prie šian 
dieninių aplinkybių biznio žvilg
snyje; nes jei mes sakysime ir 
atkartosim kad: “mes biznio ne 
padarysime iš jaunųjų“, tai 
mums užtenka ir svirplio, ir tas 
griežia “muzikę.” Jei mes ir 
toliau taip darysim, tai be abe
jonės, mums .prisieis ta valan
da, kad neteksime publikos; 
nes mes turime gelbėti, kiek 
galim, jaunimui; duoti tą, ko 
jie reikalauja; lai tobulinasi ir 
pratinasi mūsų vietos užimti, 
vietas po meto jau mums bus 
/iena iš dviejų: ar ant pečiaus 
upėti arba bažnyčioj poterius 

kalbėti. ,
šis sezonas jau rodo geresnes 

pasekmes; pasidėkavojant ke- 
iems nariams jau darbas prade

da eiti pirmyn. Jau yra pra
džia sporto, kas duos kliubui 
populiariškirmą. Jau tankiau pa 
si rodo šis-tas spąudoje, kas per

sta pats diplomatas iš mūsų 
oficiozo p. Vygandas — mokėjo 
tik klupčioti prieš Santarvės 
valstybes.

Pati mūsų tauta dėjo visas 
pastangas savo esančiai terito
rijai atlaikyti ir užgrobti at
gauti, padėjo tam dalykui daug 
gyvasčių. Ir visuomet, kuomet 
mūsų karžygių kruvini žygiai 
buvo tik jau beapvainikuojami 
pergale prieš grobuonių gaujas 
— pasirodė iš kur tai grąžinan
tis pirštas, mūsų vyriausybė nu 
sigąsta savo kariumenės per
galingų žygių ir atstato ją ten,
iš kur ji buvo pradėjusi. Taip mų (įburdingierį). 
buvo kovose su Bermonto-Ava- Laikui bėgant, 
lovo avantūromis ties Šiauliais, pradėjo vestį su šeimyninke ro- 

j Radviliškiu, taip su Želigov
skio bandomis ties širvintais. 
Į šie žygiai gal būtų daug ką ki
taip pervertę ir Vilniaus klau
sime, gal būtų išsipildę mūsų 
tautas norai, — jos pasišventu
sių sūnų norai. Bet... mūsų vy
riausybės nesekė tautos norų, 
o tik norų Santarvės, prieš ku
rią jos klūpčioja.

1920 motų Rugpjūčio mėne
sio nuotykiai padarė tai, jog J už poros savaičių, ir ta jo mei- 
rusai vydami ^grobuoniui* len
kus iš savo ribų užėmė Vilnių 
ir vijosi toliau, manydami juos 
sugrįsti į pačią Varšuvą ar net 
už Varšuvos. Tas pats priešas, 
kuris amžiais engė Lietuvą — 
lenkas, buvo užsilipęs ir ant ru
sų sprando. Rusai, suspietę sa- 

.vo jėgas, nors basi, apskurę,

j džių mitinguose ir deklaracijo- . riausybę įeiti j sąl iešmą su ko
še atlaikoma dar ir mišrios su vejančiais rusais ir šie labai 
intencija greitesnio Vilniaus at- lengvomis sąlygomis įleido lie-
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OSVALDAS KIBURIS
UŽEIGA

yra geriančia Ea*t New Ydrke, kanoje kiekviena* ra* akaaina valgina, 
olkaadllaa ir iraoglik* ažčjimj. Praiorae nepamirlti atailaakytl pa* —

Ml GLBNMORB AVENUE, 
(E**t New York)

BROOKLYN, N. Y,
Tel. Cypren R080

Moderniškais Būdais
Nežiūrint kaip senai sergate ar kaip 

kenčiate — AS JUMS PAGELBĖSIU.

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK 

M INGAI GYDOMOS

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

X-Spindulių ir Wassermano kraujo Ištyrimas, kemiška 
analyze. Tikras atspėjimaą, 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

gavimo ir mūsų valstybės prie
šų suklurpdymo. Tiesa, apie prie 
šus, kad jie artintūsi prie mū
sų valstybės — nesigirdi, bet 
iižtad ir Vilnius su kiekviena

north German
n’LLOYD"“

SUGRETINĘS LAIVKORTES
NUPIGINTA KAINA

| LIETUVĄ
PER BREMENA

F’uiki Trečia klcun, kajute* 
į NopUlcčtat gr|žtanti Mgy 12 Į 
I mAnoaiti. be kliūčių geidžiami

32 Broadway. New York 
nrbn pns vietos agentu*

MOLLANnI 8AMERICA LINE
Tiesti* trumpa* keliai per Rotter

dam ’ų, j ir ii vizų dalių

LIETUVOS
Npprilyg*taml patognmal 

Me* pngelbatim* gauti reik alingus 
dokumentu* (affidavit*). Musų 
žmonų* eutvarko viena amalktnenaa, 
ir keleiviam* rūpinamasi noo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitia piriuo- 
čiatnna paprašius.
Rezervavimai ir informacijų dėlei 
rašyk bile vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LIMB
24 State Street New Tort__

“draugišką” 
atsidūrė po 
Bet... čia vėl 
tai pirštas,

mansus ir pasimylo vienas ki
tą. Tas karštas bolševikas — 
K. Steponaitis, matydamas, kad 
jau karštai vienas kitą myli, 
o prie to ir pradėjo apie mote
rėlę lakstyti ilgasnapis garnys. 
— tą matydami ir nujausdami 
savo klaidas, nusprendė abudu 
prasišalinti jš Millinocket; taip1 
palikę vyrą ir pabėgo. Į

Pirmiausiai prasišalino K. S.J

lužė išbėgo nuo savo vyro. Tik 
išvažiuodama paliko savo vyrui 
raštelį ant stalo, kad “jau asai 
tave palieku ir išvažiuoju.” Vy
ras parėjęs jš darbo, rado tą ra
štelį, ir neberado moteries, ku
rį vilko keliais “nuprogresa- 
vo.”

Jiedu abudu buvo karšti bol
ševikai; skaitė tik “Vilnį” ir 
“Laisvę.” Kitus visus laikraš
čius niekindavo ir sakydavo, 
kad tie tarnauja buržujams, o 
ne proletarams. Taigi "Laisvę” 

I ir “Vilnį” skaitydami ir išmo
ko su svetima moteria bėgti.

Pas mus yra sužydėjusių sen
bernių, kurie gyvena vieni sau 
skiepuose, kaip apaštalai; jiems 
trūksta tik vienuolių...

Vargo Plunksna

• I\« 1 lovį

moteria per ii- 'Pastari»l laikil nobuvo daroma- 
sutiki-Pra nu^ar^as išvažiavimas, a- 

pie ką bus paskelbta vėliau. Y- 
ra rengiamas piknikas, kuris at 

tas įnamis «ib“ 9411 lL A,lg-; bet ilPSai- 
lėtina, kad pasivėluota.

| Dabar atsibūna fėrai kas su- 
batą ir nedėldienį, kur kiek
vienas gali atsilankyti su savo 
.draugais bei pažįstamais pasi
kalbėti. Jau atrodo, kad kliubie- 
čiai atsilsėję griebias už dar
bo. Tad, bravo! Jei ką pradė
jom. tai ir dirbkim, o dirbdami 
visvien turim ką laimėti, o ku
rie zurza paikraščiais, tai jų pa
prastas užsiėmimas; bet gal 
kada susipras ir jie ateis prie 

[mūsų, kai matys, kad mes veik
iame. Kliubietis.

WORCESTER, MASS.

Nepastovūs Veikėjai

veikėjus 
kokiose 

draugijose ar 
Mes jų klau- 
gerbiam, nes 
kaipo rimtiem

Iš

BROOKLYN, N. Y..

Lietuvių Amerikos
Kliubo Veikimo

Ukėsii

ką neturėjo jokio viešo parengi
mo, išskiriant dvejas prakal
bas, kurios buvo surengtos 
prieš rinkimus prezidento ir ki
tų valdininkų.

Kas tame kaltas? Ne kas ki-

Tėmydamas mūsų veikimą, 
.kaip kitose lietuvių kolonijose, 
taip ir ĄVorcestery, tankiai ma
tome pasišventusius 
dirbant išsijuosusius 
nors politiškose 
dailės rateliuose, 
some, nes juos 
jiems užsitikime
ir ištikimiem organizacijos ar 
draugijos “šulams...”

Mes esame persitikrinę, kad 
jie dirba nuoširdžiai ir dirbs il
gai, kol jų spėkos pavelys, dirbs 
be persimainymo. Bet gan tan
kiai mes apsirinkame. Tik pa
juntam, kad mūsų gerbiami vei
kėjai netik kad nustoja dirbę 
mūsų gerbiamose draugijose, 
bet priešingai, visas nuošalias 
pasitraukę, pradeda šmeižti dr-
ijas, kuriose jie taip daug dir
bo; pradeda niekinti savo drau
gus. veikėjus ir pradeda ką 
nors tverti, veikti, kad užken
kus toms draugijoms, kurios pir 
miau organizavo, kuriose dirb
davo išsijuosę. Liūdnas tai ap
sireiškimas! Tas liudija nepasto

Jvumą, trūkumą logikas ir rim
tumo.

Mūsų kolonijoje, laikas nuo 
laiko taipgi pasitaiko tokie da- 
lykai. Pavyzdin paimsiu pil. F. 
Skliutą. Jis dar nesenai dirbo 
Sandaros kuopoje, pirmininka
vo, organizavo, politikavo ir nie 
kas nebūtų tuomet manęs, kad 
pil. F. Skliutas, išsižadėjęs sa
vo idėjos, apleis viską ir nueis 
kairiesiems tarnauti. Taip ir su 
dailės draugija “Aušrele“ pada
rė. Per kelis metus, kiek jis te
nai dirbo! Laike poros metų 
pirmininkavo, veikė visokiose 
komisijose, drožė — dainavo, lo 
šė operetėse ir dramose, kur at 
sižymėjo, kaipo neblogas lošė
jas. Bet, deja, ir tenai negerai 
buvo. Su nariais įsipykęs išėjo 
grąžindamas, kad: aš “Aušre
lei” dar atkeršysiu... Būdamas 
sandarietis ir aušrelietis, aš vis
ką mačiau ir gerbiau jo darbus. 
Dirbom net kartu, tarėmės, pla
navome labui tų draugijų... Ji
sai būdamas karščiagalviu, užtsi 
degėliu, niekuomet neklausė, 
bet niekino kitų nuomones, gin
čijosi visuomet ir galų-gale pa
sidarė sau nemažai ypatiškų 
priešų, kas ir privertė jį pasi
traukti.

Jeigu būtų pasitraukęs ir ty
lėjęs, būčiau nieko nesakęs, bet 
kuomet matau jį šmeižiant tas 
draugijas ir bandant jas ardy
ti, atkeršyti joms tai negaliu 
iškęsti ne pabaręs per laikraš
čio skiltis. Aš pradedu abejo
ti, begu tai buvo širdingas jo 
tų laikų veikimas; abejoju, be
gu jis buvo ištikimas Sandarie
tis ir “Aušrelietis”. Jis, tur
būt dirbo tik sau vardo ir gar
bės ieškodamas. O gal jau tiek 
išsilavinimo bei logikos yra?!

Kaip ten nebūtų, visgi mums, 
tautininkams gėdą daro. Tyčio
damasi mūsų priešai pasakoja: 
“Mktai, ką jūsų šulai daro!”...

Kaip jau sakiau, jisai jau 
slankioja glausdamasi prie rus- 
kų kailiaraugių. Dalyvauja jų 
lošimuose, jiems pataikauja, 
•tveria naują “dailės draugiją” 
IcKŠti teatrams, kviesdamas jų 
lošėjus ir patylomis “Aušrelės“ 
narius — lošėjus atkalbinėja... 
Na, kame čia padorumas? žino
ma, jam tas darbas negali sek
tis gerai, nes permažai pasekė
jų, bet vat kruta, kalba ir ga
ma... Tokių ardymų mūsų vi
suomenė netik nepakęs, bet dar 
ir nerems, boikotuos, kad to
kie ardytojai pasimokintų, kad 
susiprastų klaidą darą.

Tėmytojas.

h Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

tuvius į Vilnių, manydami tuo 
palengvinsią strategiją kovos 
laukuose, tuom labiau, kad a- 
biems kovojančioms tautoms 
tas priešas buvo vienodai pavo
jingas. Ir ištikrųjų rusai turė
dami užpakaly 
lietuvių armiją 
Varšuvos vartais, 
pasirodė iš kur
“draugiška” Lietuvos kariume- 
nė užpakaly .rusų pasirodė vi-1 Seninus šitas Brooklyn/) Kliu-1 
sai nebedraugiška, rusai nusi- bas buvo labai garsus, bet vė- 
gando, manydami apgautais es- liaus apsileido tinginio liga per 
ant, pradėjo betvarkėj trauktis ilgą laiką. Beveik per metų lai
mio Varšuvos vartų, papuolė į 
nelaimę, o lenkai atsigavo, pra
dėjo mušti rusus, užimdami vėl 
plačius jų teritorijos plotus, o 
po keleto dienų Želigovskis su 
savo bandomis triumfuodamas
įžėmė vėl mūsų atgautąją sos- ’tas, kaip tik kliubo nariai. Prie 
tinę... o. mūsų pasiryžėlių pa- to kalta ir kliubo valdyba. Ei-' 
/{šventimas ties širvintais, San- linių narių kaltė, kad nesilan- 
tarvės agento Šardinji, buvo ko į susirinkimus, visą galę at- 
sulaikytas. Gi, rusai, patyrę to-įduoda del kelių žmonių; o 
'<} “draugiškumą'’ iš .lietuvių 
nusės, kaip teko dar 1921 m. 
girdėt iš vieno rusų diplomato 
jurnos, pasakę taip: “eta “dru- 

;.eskaja” lisica (Lietuva), ka- 
toraja veiepilas z ubam i szadi 
nam v samuju kritičeskuju mi
nint u 
dėt...
tuomet, kaip nekuriuose lietu
vių sluogsniuose buvo padėta 
kalbėt, jog Vilnius bus tegali
ma atgaut tik santarvėje su' 
rusais.

bofllše nas neproVe- 
Tas pasakymas įvyko

Numažintos Kainos į Abi Pusi į

tie 
da
li 5-ryti, kaip jie supranta. Nes 

ra su kuo pasitarti. Jei ir išsi
randa vienas kitas, kuris turi 
supratimą, kaip galima būtų pri 
liti ir pritraukti visuomene prie 
savęs, tai tiems atrodo baisu ir 
negalima. Nes jie dar tebeturi 
senovės įsitikinimus. žodžiu sa
kant, jie yra seno tipo žmo
nės ir jie nesupranta ir neat
jaučia šių dienų jaunimo pa
geidavimų, ir kame juos galima 
būtų patraukti ir patenkinti,

FįjUj LIETUVĄ
$203.00 ir Augščiau

Važiuokite per Bremeną ar Cher
bourg!) patogiuose trečios klesos kam
bariuose Suvienytų Valstybių valdžios 

laivais iš New Yorko. Specialčs ekskursijos, Jonui W. Liu 
ttii asmenini vadovaujant, laivas AMERICA išplauks gegu
žės 20 d. P. Liūtas prižiūrės bagažus, pasportus ir prigclbėa 
keleiviam* muitinyčiose bei kituose kelionės reikaluose. Ki
ti ekskursijos laivai išplauks: LEVIATHAN — gegužės 23 
($215.00); ROOSEVELT — gegužės 
vietos ag<entu arba rašykite:

UNITED STATES 
45 Broadway 

Managing operators
UNITTD SHIPPING BOARD

30. I’asimatykite su

LINES
New York City 

for

3



I V i
Kristaus Mokslas ir Šių Laikų Kunigai 

i ___________
Rašo Racionalas

IV.

Kunigu “Dievas”

Štai prieš mane ant stalo gu
li didelė Biblija, ir tai ne bile

senukas, su žila barzda. Jis 
yra “amžinas.” Jis jau buvo 
nuo senai prieš sutvėrimą pa
saulio. Bet kur jis buvo? Kąt 
veikė, kaip iš nieko jis tiek 
daug — dangų ir žemę, ir visa 
ką kitą — pritvėrė, tai Biblija 
nepasako.

ir poteriauja tik iš akių.
Iš kur jie žino, kad Dievas 

reikalauja poterių? Iš kur jie 
žino, kad Dievas reikalauja au
kų — pinigų turtų? Kur jų 
dangus? Kur jų pekla? Tiems 
klausimams jie jokių moksliš
kų atsakymų neturi. Jei kas 
juos tuos klausimus klausia, 
tai jie atsako: tu durnas, tu be-

kokia, bet lotyniška “Bibliorum Mokslas mums parodė, kad ne dievis — cik po velnių!
Sacrorum,” išleista Italijoje, ir siranda tokio seniuko, kaip ka- Mokslas numato, kad yra vi
su paipos Piaus 11-to užtvirtini- talikų — arba ir visų Bibli- (satoje galinga spėka, kuri valdo 
mu. Atskleidžiu aš ją, ir jos jos tikėjimų paveikslėliai pie-.tą visatą. Su laiku gal ir dau- 
pirmieji žodžiai: šia. Net pažangesni protestonai 'glaus pasiseks ame klausime su

“1. In principio creavit Deus 
caelum et t e n-a m."

“2. \ Terra autom erat jua
nis et vacua, et tenebrae erant 
super faciem abyssi, et spiritus 
Dei ferebatur super aquas.”

Tai žodžiai paimti iš pačių 
katalikų Biblijos, ir kai lotiniŠ- 
kai, tai paprastam parapijonui, 
skamba labai mokytai. Išvertus 
lietuviškai:

“1. Pradžioje Dievas sutvėrė 
dangų ir žemę.”

“2. Bet žemė buvo be formos 
ir tuščia, ir tamsa buvo ant 
veido gelmės, ir dvasia Dievo 
plėtėsi ant vandenų.’’

Dabar gi, šiuose žodžiuose ne 
tik nieko “mokyto” nesimato, 
bet dar ir paprasto žmogaus 
ausiai nesuprantamai skamba.

“Pradžioje Dievas sutvėrė 
dangų ir žemę” Reiškia pirm to 
ndbuvo nei dangaus, nei žemės, 
nei vandenų, nei oro, nei vie
tos, nei laiko, nei medžiagos 
— žodžiu, niekur nieko nebuvo, 
arba verčiant i pozityvį — vi
sur buvo niekas.

Pagal katalikų piešinių — pa
veikslų, Dievas yra sudžiūvęs 

jau atmetė tokią Dievo formą. 
Tokio Dievo-senuko buvimui 
pamato nėra.

šiandien jau aišku, kad mūsų 
žemė yra ne arti G,000 metų, — 
kaip Biblija tvirtina, bet tūks
tančių tūkstančių metų senumo. 
Mokslas įrodė, kad visatoje yra 
ne tik mūsų žemė, bet tokių 
planetų yra nesuskaitoma dau
gybė. Čia tai mokslas ir nuplė
šia visą kaukę.

Mokslas pripažįsta, kad ta 
visata yra tvarkoma ir rėdoma 
kokios tai didelės jėgos. Bet 
kas ta jėga, ir iš kur ji paeina, 
dar nesusekta.

Mokslas kas sykis daugiąus 
suranda naujų paslapčių; žmo
gaus protas tobulinasi, ir suran 
da naujus dalykus gamtoje. Ka
da nors gal kas suseks kas yra 
ta spėka, kuri valdo pasaulį.

Katalikų kunigai šiandien ma 
to, kad jų atvaizdinamas Die
vas tik tiek tuir tikrenybės, 
kaip Kalėdų Diedukas. Vietoj 
Jo, jie tad pasistatė $ ženklą 
už Dievą. Jie net švenčiausi 
padare dolario formoj, su pana- 
šum į $ ženklu. Jie meldžias 

žinoti. Tai spėkai, kaip me
ldžia! bei gyvūnai, taip ir žmo
nės, mažai ką reiškia. Jų mal
dos nei pakeičia nei sustabdo 
gamtos padėties.

Viskas ką žmogus šiandien 
gali padaryti, tai atsistoti, at
sikvėpti liuosai, apsižvelgti ap
link, ir pasakyti: visata yra ga
biai ir įdomiai sutvarkyta; ją 
valdo galinga spėka. Kas yra 
ta spėka, dar žmogaus protas 
nežino. Nežinant kokia spėka 
valdo pasaulį, nežinia ar ji ko 
reikalauja nuo žmonių, ar ne; 
ar ji reikalauja maldų ir aukų, 
ar ne; Mokslas tai vienintelis 
atsargus vadas gyvenime; mo
kslą ir reikia sekti.

Grįžtant prie katalikų kuni
gų, reikia pasakyti, kad jų mo- 
ralis ir abelnas sugedimas vis 
labiau® atstumia žmones nuo jų, 
ir žmones vis dedasi į tarp tų, 
kurie protauja ir seka savo pro
tą, o ne paskui kunigus ir jų 
dievą — dolarį.

(Toliaus bus)

Užrašykit “Vienybę” Savo
Giminėms Lietuvoje

.................................  I, Hm.iiii7.rrTH
------- ___—r———-y-;—— "-i—

Anglis Parodo Savo Prigimtį
Kietoji anglis panaši į žmo- džiui gyvam psanf, gyveno gy- 

gaus pobūdį: kuo giliau jį ty- va protoplazma, būdavo krak- 
rinėsi, tuo įdomesnis tampa, molo ir kitų gyvybės sųlbstanci- 
Dauig yra anglyje nelaukiamo, I jų, dabar matosi į gintarą pana- 
gražaus. Paprastai bitumine an- si medžiaga, dažais apsupta, kur 
glies šmotas purvinas, juodas Į stovi įsodinti krikštolai bęgalo 
ir negražus, antracitas ir nėra maži, ir kur, gali būti, dar rąn- 

išfdasi maži rutuliukai surakinto 
gazo. Viskas žiba auksu-sidab- 
ru. Tuos taškelius supa šviesiai 
ruda masė medžio.

ir negražus, antracitas ir 
persvaras. Bei jei išpjauni 
anglies riekutę tokio plonumo, 
kad šviesa pereina; ir žiūri į 
ją per mikroskopą, numatai vi
sai gražius sudėtinius, iš kurių 
akmeninė anglis susideda.

Atsekimas tokios riekutės 
nėra grubijono darbas. Pirmiau 
šia reikia nupjauti plona, plok
šti riekelė nuo didesnio šmoto, 
o paskui reikia trinti ją iki ji 
liks plonumo kai kokia plėvelė. 
Galima padaryti plokštelę dvie
jų dešimtūkstantinių dalelių co 
io storio.

šitokis storis būtų lygus la
pams knygos vieno colio sto
rumo, turinčios 140,000 pusla
pių.

Per mikroskopą žiūrint tokie 
šmotai persišviečia kai stiklas. 
Patepus juos chemikalais pirm 
trynimo, galima gauti labai gra 
žiu vaizdu, žiūrint mikrosko- 
pu, kuris didina 1,800 kartų.

Po mikroskopu anglis jau 
nėra juoda, kai naktis. Matosi 
aukso ir rudumo laukas. Auk
so siūlai, susiraizgę, mezga vie
ną galą plokštelės su kita.

Tie siūlai yra skersai per
pjautos ląstelės to medžio, ša
kos, ar lapo, iš kurio anglies 
šmotas pasidarė. Kiekviena me
džio ląstelė yra aukso- skrynu
tė. Vidury jos, kur seniau, mer

Ir mikroskopu ir geologiškai 
studijuojant anglį, prieiname 
prie išvados, kad visos, rūšys an 
glių gyvenimą pradėjo kaipo au 
galai, ar medžiai, vėliau sugriu
vę į bąląs ir virtę, į durpes. A- 
pic durpių paviršį tam tikros 
bakterijos veisėsi ir. gyveno ir 
savo gyvenimu naikino kitas 
bakterijas, kurios pūdo me
džius. Tokiu būdu durpynai iš- 
liiko gyvi nuo supuvimo. Bet lig
nitą, antracitą, bitunpną ir ki
tas anglių rūšis padarė ne, bak
terijos, bet geologiškas veiki
mas, kurio svarbiausiais veikė
jais buvo: slėgimas, karštis ir 
laikas. •

Slėgimą parūpino, pirmiausia, 
svoris šimtų, gali būti tūkstan
čių pėdų viršuje gulinčių dur
pių, smėlio, molio, akmenų ir 
žemių, kuriomis žemyn slink- 
stanti bala tapo apnesama per 
laikus. Bet dar svarbesnis slė
gimas ėjo ne iš viršaus, bet iš 
senų. Tas slėgimas sudaro rau
kšles žemės pavirš}' ir būdavoja 
kalnus.

Didžiuma vietų, kur įvyksta 
žemės drebėjimai, guli ten, 
kur statosi 'kalnai ir ’vieŠpatau

ja didžiausias žemės sludgšnių 
slėgimas. Tas viskas mūsų aky
se dedasi labai lėtai. Tik tos 
durpės liko kietąja anglia (an
tracitu) ir net grafitu, kur to- 
kis šoninis slėgimas, arba span 
Idima's, buvo didžiausias.

Karštis tuo® e procesuose, ar 
veikimuose, buvo parūpintas iš 
žemės gilybių. Kuomet balų ar 
ežerų dugnai slinko žemyn, jie 
vis artėjo prie centro žemės, 
kur karštis visados* milžiniškas.
Tapo išrokuota, kad einant 80 
pėdų gilyn karštis padidėja vie 
nu laipsniu Fahrenheito. Prie 
to žemės karščio prisidėjo dar 
slėgimo karštis, taipgi karštis 
chemikalinių veikimų tokiosp 
gelmėse. Bet karščio, gali būti, 
anglių laukuose niekad nebūta 
augiščiau 300 laipsnių Fahren
heito. Ilgumas laiko, kuriuo an
glių, sluogsniai formavosi, atsi
lygina už tokį karščio žemumą.

Nežiūrint nieko, anglis vis 
dar pasilieka pasauliui didžiau
siu šaltiniu jėgos. Tuo jis pa
siliks dar ilgą laiką, nes ap
skaičiuota kad esama dar 10,- 
000 bilionų tonų žemėse. Ame
rikoje yra 3,500 bilionai. Jų tu-

ProfilaktM vyrami, 
geriausia apsauga 
. po užaikrūtimo. 

DidoIS triūbelS 35e. 
(Tarba (4 ’p) 01.

Visose aptlekose ar 
SaibY-Kit, Dept. A. 

02 Beekman St.
New .York

PraByk aprašymu

“VIENYBĖS” 
ŠERAS 

10 DOL.
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retų užtekti keliems šimtme-
čiams., Bet geresnių sluogsnių 
anglis pirmiausia kasama ir ji 
jau baigiasi. Ateity būsime pri
versti ' vartoti prastesnę rūšį.

Ranka Rankų 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštį-literatūrą, ir Lietuvių 
Tauty Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigaras 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai Išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituvfj- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos , padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerą Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, rostau 
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, r- 
po vardu rankoms padarytą

t • 
Jono-John’s Cigarų 
arba brolio Petro Naujokų po

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

tus miestus lietuviškiems biznie
riams.

Tomyk! mes perkrausime sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Nau
jas adresas:

NAUJOKŲ QIGA^ DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVĖ.

(arti Rodney 8h) • 
Brooklyn, N. Y.

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

HZ

America

M.

UNITED STATES LINIJOS
T. S . • "A-< -T*. ■ i

N<

- y.'; j.

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

r. m t > ,« į < ■» .7. 

v ... - > t > m ■ ‘.. ’VIENYBES“ AGENTŪRA
BROOKLYN,

PER BREMENĄ :>
s

DH DIDELES EKSKURSUOS LIETIMU!
SU PALYDOVAIS

ji

“VIENYBĖS” EKSKURSIJA

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

‘ : U. s. LINES EKSKURSIJA
BIRZELIO-JUNE 20 D

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

■ J- \ « r- - » - - - »»

Iš New Yorko Kaunan ir Atgal
LAIVAIS

„PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA

Pres. Roosevelt

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

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

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

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.....
... J< ■'

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

JOHN W. LUTH
Vedėjas lietuvių skyriaus prie United States Lines,
p.’ John W. Luth yra gerai žinomas kaipo prityręs j u-

I r

rių keliauninkas; jis vartoja keletą kalbų ir yra gerai 
apsipažinęs su kelionės sąlygomis Europoje.

Jis Važiuos Laivu- ir;
•ė ’

• . >•< r.-, - ■. . ■ • '• D-.' : . ’D H V''

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

M
193 GRAND STREET

4
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Trečioji Medžių Sodinimo Šventė Lietuvoje
/ __

Lietuvoje yra tam tikra “Lie
tuvai Pagražinti Draugija,” 
kurios pirmininkas Nagevičius 
ir reikalų vedėjas E. Kubilius 
i&siuntinėjo ir Amerikos laik
raščiams prikvietimą — kuo ga 
Ii šį'pavasari dalyvauti Trečiojo dintos sporto ir žaidimo aikš- 
jc Medžiu Sodinimo šventėjtės žymiai papuoš kraštą ir 
aukomis, darbu, raštais, daly- duos jam kultūrinės šalies iš
davimais, sveikinimais. Tos vaizdą, 
šventės būna metinės. 1923 nie ' 
tais pasodinta “Laisvės Medis,” 
1924 — “Vilniaus Medis,” o 
šįmet bus sodinta “Aušros Me
dis.”

Atsišaukime rašoma:
Prašvito rytas — Lietuvos 

nepriklausomybė, šiai brangiai 
Lietuvos tautai atgimimo gady- 
IiC paminėti ir dabartinės Lie
tuvos Patriarchams pagerbti 
Lietuvai Pagražinti Draugijos 
nutarta:

1925 m. visoje Lietuvoje iš
kilmingai sodinti “Aušros Mc- 
oį” ir ši sodinimą ypatingai pa
vesti jaunuomenės auklėjimui, 
būtent: visuose miestuose, mie
steliuose, provincijoje, prie mo
kyklų ar šaiip tinkamose vieto- 

(prie pildkalnių) ir tt., kur

Milžtuvė ir Darbininkai

KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike- To
kiame atvejyje

Severą’ 
Cough 
Balsam

jų dar nėra, įrengti aikštės spor 
tui, žaidimui, vaikams darželius, 
vyzdingi tokių aikščių planai 
goms išsiuntinėti. Gražiai apso- 
ir juos planingai apsodinti. Pa
bus visiems Skyriams ir įs'tai-

“Aušros Medis” nuolat ska
tins: a) sekti mūsų senovės did 
vyrių ir dabartinės Lietuvos 
Patriarchų pavyzdžiu: statyti 
pirmojon eilėn ne savo asmens, 
bet bendrus tautos reikalus,

•b) vengti visų tautai kenks
mingų Įpročių,

c) suderanti visus prieštarau
jančius interesus augštesniajam 
tikslui, visų mūsų bendrajai tė
vynei,

d) nenuilstamai dirbti kultū
ros darbą,

f) Auklėti sveiką ir tvirtą 
jaunuomene, nes tik sveikame 
kūne esti sveika siela.

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

Valet Auto-Strop Razor

$15.00 ir augstyn

(Feljetonas)
Rašo Vincas Brundza

Brooklyno “Laisvės” smylu- 
mas — berybis; kur tik randa
si bent koki darbininkų or
ganizacija, ar šiaip lietuvių dar- 
Ibininkų kolonija, ir jei tik “L- 
vė” nujaučia, kad tenai darbi
ninkams nuo kasdieninio gyve
nimo atlieką dolaris — kitas, 
tuo steigia ten savo skyrius ir 
prašo aukų “Laisvės” Šerus siū
lo.

O tų šėrų tikroji vertė — iš
valgyto kiaušinio lukštas. Da
bar plakasi prie Shenadorio dar 
bininkų. Ir ve ką jie kalba No. 
80 “Laisvės”: O kas turi pini
gų ar prapertės bent 1,000 dol., 
tas turi turėt “Laisvės” šėrą. 
Tai visai ne loska.” I 

šičionai “Laisvė” kalba gana: 
džentelmoniškai, prašo pinigų, i 
kad ir vartoja žodžius “tai visai 
ne loska;” bet visgi prašo.

Amerika žino tokių gaivalų, 
kuris atkiša revolverį žmogui 
po nose ir pats pasiima. Pasta
ruosius sulyginus su laisvie- 
čiais, turime įuos pripažinti 
džentelmonais. Bet logiškas iš
vedimas vienas: Ar mes varto
sime vieną, ar antrą būdą Įgiji
mui pinigų, bet rezultatas bus 
tas pats, — kad vargšo mai- 
nierio pinigėliai atsidurs sveti
moj kišenėj.

Jeigu mainieriai Įsigijo savus 
pamirkus, tai pastarieji užsidir-

,ibo, o ne iš kokių išmaldų • ar 
pardavinėjimo šėrų tai įgijo.

Na, kad “Laisvės” redakto
riai imtųsi produktyvio darbo, 
jiems nereikėtų maldauti šė
lų nuo vargdienių mainierių, 
kurių kiekvienas nikelis aplais
tytas kruvinu prakaitu.

Aš gerai žinau keletą Brook- 
lyniečių, kurie sudėjo visus sa
vo pinigėlius į “Laisvės” rau- 
dondvarį, o patys skursta lin
dynėse, kartu su žiurkėmis ir 
kitais gyvūnais. Jeigu minėti 
žmonės būtų sudėję savus pini
gėlius į savo nuosavą namą, 
kaip kultūringi žmonės daro, ta 
da daugiau, ar mažiau aprūpin
tų savo -senatvės laikotarpį.

O antra, nedaužytų žmonėm 
galvas ant gatvių ir ne ardytu 

• darbininkų susirinkimus.
Į Darvinas atidengė mokslą 
j augmenų srityje: kad, gerai pri 
rengtoje žemėj tas pats aug- 
muo išduoda dailesnius žiedus 
ir geresnius vaisius. O Marksas 
atidengė draugijinį mokslą, ku
rį pastatė ant klasių kovos 
pamato. Darbininkai, begyven
dami geresnėse sąlygose, sėk
mingiau gali tobulintis, švies
tis, būtų sekmingesni klasių 
kareiviai, dori šalies piliečiai, 
pavyzdingi šeimyninkai. Kuo
met iš vargdienio pinigai atima
mi ar išviliojami, tas jau suda
ro skirtumo: darbininkas pasi
lieka to ilgesniam skurdini, o 
jo kūdikiai lengvai pasiduoda 
k a i r i a m j am k r i m i nal i šk u m uii.

STRAIPSNIS 120

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalui jdomlus būsiančioms 

motinoms ir molinoms Jau
ny kOdlkly.

Kūdiki y aprūpinimas Ir pe

nėjimu yra dalyku gyvos 

svarbos telmynal Ir tautai 

Ir mes Jaučiame, kad lai 

yra dalykas, kur) mes tu

rime reguliariikala laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvUdentl.

kUDIKIu
GEROVes skYRIUS^
DEL APROpI nimo'

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS, stovėti

kūdikis gauna tiek manštinimo kiek 
reikia, spardydamasis, voliodamasis ir 
rėkdamas maisto. Devynių ar dešimts 
mėnesių paprastai pradeda rūpinėti, ir 

'prie to reikia jį nkstinti. Paprastai 
kūdikis bando vaikštinėti metų am
žiaus, bet čia kūdikiai skiriasi. Kūdikį 
nereikia raginti vaikščioti ar 
ilgiau negu jis pats nori. .

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. 
Jei neguli -žindyti savo kūdikio, ne
imk jokiu šansų. Duok jam Borden’s 
Eagle Pieną, maistą, kuris pasekmių- 
kai išauklėjo šimtus tūkstančių kūdi
kių bėgy pastarų 62 metų. Tūkstan
čiai gydytojų po visą, šalį rekomenduo 
ja Eagle Pieną dėlto, kad jis leng
vai suvirškomas ir maistingas. Eagle 
Pienus yra grynas ir sveikas. Jis leng
vai suvirškomas, ir jo visados gali 
gauti grosernėje, nežiūrint kur eisi.

Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė
vų pusės palaikys kūdikius nuo ne- 
dapenėjimo ir apsaugos juos nuo ligos 
užpuolimų bei užtikrins jiems jaunys
tės vikrumų ir stiprių sveikatų, kurie 
yra būsiančios laimės ir pasisekimo 
pamatai. Užganėdintiniausi rezultatai 
gaunami penint nodapenėtus kūdikius, 
su Eagle Pienu. Mokyklų vaikai, kuria 
kentė nuo silpnumo maisto, stebėtinai 
pasitaiso su Eagle Pienu, kuomet tas 
įdedamas j jų paprastus valgius. Viši 
vaikai turėtų gauti vienų sykį Eagle 
Pienų į dienų, apart paprastų valgių. 
Atmiešk du šaukštu Eagle Pieno su 
trimis ketvirtadaliais puoduko šalto 
vandens. Kiti vaikai geriau jį myli 
su ginger ale, vaisių sunkomis, 
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

šū:

Miego Svarba

svarbus yra vaikams.

Iš Svetimos Spaudos
suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Kainoss 25 et. ir 50 et.

Gaunamas pas jusij aptiekorių, 
įrs .'4

d 
o 
o 
o 
o 
o

įi

Balto, žalio ir Raudono likt, 
aukso moteriškų laikrodėlių; 
Galima gauti mūsų krautuvėj 

RASHKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

; W. F. 5EVERA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Didžiausia

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir ^Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prioinaminusins kainas. Parduodamo ogul- 
nni ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo j visas 
kolonijas. Reikalo kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

A. Mikalauskas , — A. VikrikuA. KandroUa \ 1

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

■ h»-
t?

Lietuvių 
Mėsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

K. & M. CO
123-125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Groeupolnt 3359
• *s : 4 v * $ »> i f ,

Gerb. Turskis prisiuntė iškar
pą iš lenkų laikraščio “Gazeta 
Narodowa” nuo Kovo 29, kur 
sekamai rašoma:

Paryžius. — žinomas f rančų 
pacifistas, prof. Basch, apkal
bėdamas laikrašty “Ere Nou- 
velle” padėtį Rytuose, rašo, 
kad Lenkija privalo suprast, 
jog Francija turi taipgi ir sa
vo interesus, kurių del draugin
gumo su Lenkija negali lengvai 
apleist. Lenkų užsienių ministe- 
ris turi teisę sakyti, kad Fran
cija gerbs tūlus atskirus punk
tus lenkų-francų apsigynimo- 
puolimo sutarties. Tačiaus len
kų užsienio ministeris klysta, 
jei jisai mano, kad francų po
litika priguli tik nuo tos su
tarties. Francija nuo jos atsi
sako, kad sutvirtinti gavo padė- 

į tj. Lenkijos politika linkui Lie
tuvos, iš kurios Lenkija pasi
remdama smurtingu pasikėsini
mu atėmė Vilnių, ne gali būti 
priimta. Galicija Lenkijai taip
gi pateko pasiremiant neteisin
gu Ambasadorių Tarybos iš
sprendimu jr tt., Toliaus prof.

Basch įrodinėja, kad Herriotas 
privalo surasti drąsos irr visai 
atvirai pasakyti Lenkijai, jogei 
Franci ja del lenkiškų pastos 
dėžučių Danzige, neketina ve
sti karo ir negali pavelyti, kad 
Lenkija šiandien pasiliktų Eu
ropai tuomi, kuomi- vakar buvo 
Serbija. <

“DZIMDZI-DRIMDZI”

Gegužes men. Lankysis 
šiose Lietuvių Kolonijose 

2 ir 3 Grand Rapids, Mich. 
5 ir 6 Detroit, Mieh. 
8 ir 9 Cleveland, Ohio.

d. Rochester, N. Y.
d. Amsterdam, N. Y.
d. Brooklyn, N. Y.
d. Newark. N. J.
d. Scranton, Pa.
d. Wilkes Barre, Pa.
d. Pittston, Pa.
d. Shenandoah, Pa. 
d .Philadelphia, Pa. 
ir 23 Baltimore, Md. 
d. Washington, D. C. 
ir 27 d. Pittsburgh, Pa

10
12
13
15
16
17
19
20
21
22
25
26
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CONSTIPATION

flL&X SHRUFSKI
’ Pranešu

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

Ūso BEECHAM’S TILLS
for tho relief of Con
stipation, Biliousness, 

Sick Headache and for
moving the

Helps clear

Bowels.

tho skin

CalomelContains no
Buy from your druggist 

t 25c jiud 5Dc tho bout Vi

fl lo. Ind ltr., Brooklyn, N. Y.
Telephone 885 Greenpoint

A”

BEECHAMS 
PILLS

f 
t 
• 
t 
t 
t 
t 
t 
• 
» 
»

♦

Miegas
del penėjimo reikėtų vaikas išbudinti. 
Jie tuoj įgauna paprotį keltis lik del 
reguliariškų penėjimų, ir yra paprasta, 
kad kūdikis miega ištisų naktį nuo 
šešių iki šešių, pradedant su trečiuo
ju mėnesiu. Jie turi būti laikomi šil
tame, gerai išvėdintame kambaryje. 
Yra paprasta, kad normalia kūdikis 
išmiega 20 valandų ir 24. Po pirmo 
meto jiems reikėtų snusterti kiek pa
ryčiais ir po pietų, vienų ar dvi valan
das. Rytinį pogulį jie patys savaime 
atsipratina 
tinį reikia 
vėliau.

po dvieju metu. Bet popie- 
palaikyti iki šešių metų ir

šviežias Oras
Šviežias oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti nuo 
gimimo. Kambarys turi būt gerai išvė
dintas, bet tas nereiškia šaltas. Dvie
jų savaičių kūdikis vasarą, o keturių 
iki šešių žiemų, kūdikis turi būti nk- 
limatuojamas, taip sakant, su lauku. 
Vasarą, jokių prisirengimų nereikalin
ga, bet žiemį} yra gerai kūdikį apsup
ti lyg išvežant lauk. Tada reikia ati
daryti langus plačiai kokių valandą 
ar ilgiau, nededant kūdikio į vėją. Tą 
padarius keletą dienų, kūdikis gali 
būti išvežamas lauk. Kūdikis turi kas 
dien gauti šviežio oro, ar stuboje ar 
lauko. Žiūrint koks oras. Geriausias 
laikas yra nuo 10 ryto iki .3 po pie
tų. Jis turi būti gerai apsaugotas nuo 
vėjų, šalčio ir dulkių, 
gant, reikia jis ilgiau 
prie gero oro, galima 
nai visą dieną.

Kūdikiui nu
laikyti ore, o 
jį laikyti te-

Mankštinimas
Mankštinimas tai tiek svarbus kiek 

šviežias -oras tir miegas. Labai jaunas 
-v v

»a-Skaitykit šiuos 
vaitę ir pasidėkit

straipsnius kas 
ateičiai.

<4GLF brn^

’ S'

pagarsėjusius 
(Miltelius nuo 
75 centus už

4

URBAN B
Šalčio), Jokių 
baks| apsiginkluok

ftaltla.A 
Į grik- 
plačių 
COLD 
šalčių

B
KXi,

Preserved Milk 
’.IJmi. ond for addinon®1. 8,1»tu^Po»lt1on e.eh l.bel

Of The bonnes 
v s

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra 
džią gyvenimui penėdami jį Bor 
den’s' Eagle Pienu.
Jei pasiusite šį apgarsinimą j The 
Borden Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Dept

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

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

4

$ 
i
$

pomirtinių. Pašaipi} išmokėta $413,550.15
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80TROJAN K A

Registruotas vardas į S. V. Pat.
Ofisų '

GROBLEWSKI
Susideda iš 17 geriausių ir švie

žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat
rų, Šveicarijos Kalnų,' Italijos, Pi- 
rcnčjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir tnip iš kitų krajnvų šalių.

Vartok it šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, tnip kaip del neina 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta por Groblauskų suvirs 
.30 metų. Reikalaukit 
visados gausit tikrų, 
junk:}.

Žiūrėkit del mūsų 
nimo.

Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 
Čiclos Šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakeli. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalam 
jat.

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 —
$6.00. 9.oo ir 12.oo į savaitę.

Del platesniu informacijų kreipkitės lino adresą:

and 
and 

to 
no-

Del rmimatiškų skausmų, norviš 
ko galvos skausmo, raumuo sknus 
mų ir pailsimo, del skausmų į šo 
nūs, krūtinėj ir į pečius, vartota į 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmijcč- 
nikų. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Penn.

Babies 
Love 
It

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

Mrs. Winslows 
Syrup

„•a.

Tikra Lietuviška Suona 
kepa 

Keptuve 
įstaiga)

kurių

„Garsas”
(Seniausia

duoną. iš 
kepame 

ir kitiems

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 
pokiliams. Vi
su užsakymais

Groblausko ir 
lietuviškų tro-

markės npgy-

Tel. 595 Greenpoint.

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

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

Kas yražmogaus amžinu priešas? — 
Jis netik sunkiaiiBlas ligas įvaro, bet ir 
l.ų paguldo. Bot tie, kurie vartoja po 
Ameriką 
POWDERS 
nebijo. Už
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai ui akry- 
nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų fano- .lįįfr:* 1 * »
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

Lietuviškų, BulgarlSkų, Alopatiškų, Homeopatiškų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų paa —

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y
Talephone Greenpoint 1411

VIENAS IRTAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Kepa
♦ Taipgi
! vėms
| auomet kreipkitės
j prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-
♦ ne duonų ir į kitus miestus.

I W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS 

(Sdvininkaf)

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

270

8-10

Tel. 4428 Greenpoint.I

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

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 6

Nedėliomis pagal susitarimų

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

* Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamų nuosavybę ir

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgiėio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvaatj, 
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

• »
4-

• k ■

i
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Po Miestą Pasidairius

'■Vieny b Si11 Adreiu; 183-107 Grand street, Brooklyn, N. Y., Telefonu; 8417. Grunpetnl
0 i

Ekskursantams žinia 
Del Pasų

Gražios Velykos

Pereitą šeštadienį, būrelis lie 
tuvių ekskursantų, kurie va
žiuos Lietuvon su “Vienybės” 
Ekskursija, Gegužės 30 d. laivu 
“President Roosevelt” jau pa
davė’ aplikacijas del Amerikos 
pasų. Visiems tiems, kurie yra 
Amerikos piliečiai, pasų vieta 
dabar yra mujai atidaryta ant 
kampas Pine ir Nassau Sts., 
New Yorke. Kurie važiuoja iš 
Brooklyno, gali imt Post Office 
karą ir važiuot iki galui. Paskui 
išlipus, po kairės tuoj randama 
Nassau St. ir eit iki kampo 
Pine St. Tenai ant sienos dide
lė iškalba: “Passports for Na
turalized Citizens”. Įėjus vidun, 
ant to paties žemojo floro ir 
priima aplikacijos del pasų.

Kurie eina pasų imtis, turi 
su savim pasiimt pilietybės po- 
perius ir nusivesti vieną liūdi- 
ninką, kuris turi būti Amerikos 
pilietis. Jeigu du keleiviai nu
eina, tai gali būti liudininkais 
vienas kitam. Duodant aplikaci
ją, užsimoka už pasą $10.

Kurie Lietuvos piliečiai, tiem 
nereikia tenai eit. Jiems sutai
so papertus “Vienybės” Agen
tūra į Lietuvos Konsulatą.

Prie visų pirmiaus užsiregis
travusių “Vienybės” Ekskursi- 
jon, iš vietinių Brooklyno lietu
vių prisideda dar M. Kazlauskas 
kuris jau išsiima ir pasą.

Visas informacijas teikiam ir 
keleivius kuogražiausiai kelio
nėn priruošiam.

“Vienybės” Agentūra
193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Šįmet Velykų dieną išpuolė 
labai gražus ir šiltas oras, žmo
nės pulkais vaikščiojo gatvė
mis ir važinėjo į laukus. New 
Yorke ant 5th A v., metinė ma
dų paroda buvo didžiausi, negu 
kuriuo metu po karui. Tarpe 
naujų madų šįmet pasižymėjo 
daugiausiai šios — juoda spal
va pas moteris, o pilka ir mė
lyna pas vyrus. Coney Island 
buvo privažiavę žmonių apie 
600,000. Miesto burmistro Hy- 
lano tik neužspaudė minios ant 
bo rd voko.

Tarp lietuvių Velykos ramiai 
praėjo. Viešų parengimų regis 
visai neturėjo. Pasiganėdino na
muose svečiavimais.

Pr. Rimkaus Pranešimas
Del Koncerto

Sugrįžus iš Naujosios Angli
jos dainininkui Pr. Rimkui, dau 
gelis dainų mylėtojų pradėjo 
teirautis, bene galėtų jisai duo
ti savo koncerto ir Brobklyne. 
Del šito p. Rimkus prašė Re
dakcijos pranešti visiems tuo 
suinteresuotiems, kad jisai kon 
certo neduos. Viena, kad sunku 
gauti svetainė, antra 
pareina šilimos sezonas.

Taipgi p. Rimkus praneša ji 
kvietusiems j Clevelandą, Det
roitą. ir Pittsburghą, kad ir te
nai tegalės koncertuoti su ta 
tik išlyga, jei bus iš anksto 
garantuota kelionės ir viso su
rengimo lėšos, jeigu jau nebūtų 
šiokio-tokio pelno.

jau

Paskutinis Pranešimas 
Apie Milžiniškas Prakalbas

New Yorko Lietuviai 
Anglų Spaudoje

The Evening World, iš Balan
džio 7 d., įdėjo straipsnelį apię 
tris Pabaltės tautas: estus, lat
vius ir lietuvius. Apie lietuvius 
paskiausiai, bet ilgiau aprašyta. 
Praneša, kad čionai lietuviai 
pradėję atkeliauti iš Europos 
1868 m. Dabar jų čia New Yor
ke esą virš 2,000 (permažail), 

. o visoje Amerikoje 1918 m. 
buvę apie 750,000. Paminėta vie 
na parapija, su bažnyčia ant 
Broome ir Varick Sts., taipgi 
vienas lietuvių laikraštis — 
“Tėvynė” (o kur “Darbas?”). 
Priminta lietuvių bankas ant 8 
Av. ir 25th St.

Kiti visį lietuviai sudėta... 
Maspethe, kurie turėtų būti di
džiumoje Brooklync.

“Jeigu ne ko pasiklausyti, tai 
bent trijų redaiktorių 'kalbėtojų 
pamatyti, eisiu į prakalbas,” — 
taip kallba brooklyniečiai. Ir 
iš tikro trijų skirtingų srovių 
redaktoriai atsistos ant pagrin
džių Balandžio 15 d. vakare, A- 
malgameitų salėje, 11-27 Arion 
PI, Kalbės redaktoriai: “Vieny
bės” — J. O. Sirvydas, “Gar
so” — L. šimutis ir “Naujie
nų” (iš Chicagos) — P. Gri
gaitis.

Kas, kad jie skirtingų srovių, 
bet kalbės apie vieną bendrą rei 
kalą — apie lietuvių siuvėjų 
darbininkų vienybę, kurią ko
munistai norėjo suardyti. To
dėl ne įtik siuvėjai, bet ir abel- 
nai publika susirinkite į šias 
prakalbas, nes daug ko įdo
maus pasiklausysite..

L. R. Apsigynimo Sąjunga

Nesukulkit Dar 
Margučių!

T. M. D. 3-čios kuopos ren
giama “Margučių Vakarienė” 
26 Balandžio “Vienybės” sve
tainėje. Taigi, gerbiamieji, mel
džiami pasilaikyti Velykų mar
gučius ir atsinešti, nes bus la
bai smagūs žaidimai su margu
čiais; tikrai, kaip Lietuvoje žais 
davom per Velykas. Tatgi 
prašom pradėti užsakymus 
vakarienės.

Tėmykit, kad 3-čia kuopa 
siuntinės pakvietimo laiškų, 
del meldžiami nelaukti, o užsisa 
kyti patiems per “Vienybę” sau 
vietas. Malonėkit užsakyti ank- 
sčiaus, kad virėjos žinotų, kiek 
margučių marginti. Vakarienė 
bus pilna, taip kaip ir kitos. Į- 
žanga — $1.25. Po vakarienės 
šokiai. Viena iš Rengėjų

Iš Globos Susirinkimo

jau 
ant

ne-
To-

L. M. G. D. susirinkimas at
sibuvo 9 Balandžio. Viskas ei
nasi gerai. Tikietai del “Gegu
žinės Vakaruškos” jau išdalinti 
del pardavimo. Galima gauti: 
“Vienybėj” ir pas 'biznierius: 
O. Jonuškiūtę, 197 Grand St. 
ir St. Paužą, 131 Grand St., taip 
gi pas L. M. G. D. nares.

Gavom visas atskaitas iš Lie
tuves
kad jie mūs siuntinius priėmė 
ir išdalino našlaičiams, kurie 
prisiunčia širdingas padėkas už 
jų sušelpimą. Jie prašo, kad ir 
toliaus jų nepamirštum.

K. širvydienė,
L. M. G. D. Pirm.

Ulytėlės Komiteto,

— Jonas Makauskis, Lietu- 
Valstiečių Liaudininkų atstovas, 
šį šeštadienį dar svečiavosi 
Brooklyne pas pp. Struogius. 
Ant rytojaus išvyko į Pitts
burghą, kur Balandžio 13 d. tu
rės prakalbas ir iš ten važiuos į 
Clevelandą, Detroitą, Chicagą ir 
kitur. Į šitą kraštą jau nebe
grįš net iki Birželio pradžiai.

— J. W. Liūtas, ALTS, pir
mininkas ir U. S. Lines oficialus 
jau sugrįžo iš Naujosios Angli
jos, kur važinėjo su biznio rei
kalais. Buvęs 'tarp ko kito ir 
Worcester, Mass., ir gavęs pa
tirti,. kad p. V. S. Jokubynas 
jau prie “Amerikos Lietuvio” 
nebedirbąs. Kas kitas bus to 
laikraščio redaktorium, dar ne- 
žitnoma. 1

— Koncertas, balius ir šokiai 
— rengia Lietuvių Siuvėjų li
nijos 54-tas skyrius, šeštadienį, 
Balandžio 18, 1925, vakare nuo 
6:30, Amalgameitų salėj. Ti
kietai gaunami: “Vienybėj,” I 
“Garse,” pas siuvėjų dirbtuvių Į 
čermanus ir unijos ofise.

— Pastaba TMD. nariams. — 
44' nr. “Vienybės” klaidingai 
pranešta apie TMD. 3-čios kuo
pos susirinkimą, kad 14 d. Ba
landžio. Turi būti 16 d. Balan
džio, nes visados turi būti mi
tingai kožno mėnesio 3-m ket
virtadieny. Taigi tėmykit visi 
TMD. nariai ir aitekit į susirin
kimą, nes bus svarbių reikalų, 
kaip geriausia vakarienė pri
rengti, apie knygas pakalbėti, 
apie rengiamą apvaikščiojimą 2 
Rugpjūčio kaip Amerika pripa
žino Lietuvą; tas viskas reikia 
jau pradėti rengtis.

TMD. Narė

— Būgos žodyno ILras sąsiu- 
vinys jau parėjo “Vienybės” 
Knygynam Kurie užsisakėt 1- 
mą sąsiuvinį, pasiskubinkt gau
ti ir šitą, nes mažai egzemplio
rių teturim. Egzemplioriui — 
$L50.

— K. J. Kriaučiūnas, brook- 
lynietis dainininkas buvo nuvy
kęs į Chicaigą koncertuodamas. 
Koncertas įvyko Balandžio 4 d., 
bet Chicagos laikraščiai rašo, 
kad koncertas nelabai pavyko.

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausia lietuvis maliorius ir 

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

STANLEY BUKUNT
65 Elm Point Av.,

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

PAIEŠKOJIMAI
Kas žinote kur dubar randasi Pau

lina Kalvaitis, kuri savo vyrų apleido 
Worcesteryje, Mass. Liepos S d. 1914. 
•Ji pati arba žinantio apie jų prary
kite jos vyrui, Juozui Kalvaičiui, 145 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (45

Paleškau brolio Petro Krapavicko, 
angliškai vadinasi Frank Daniel. A- 
pic metas Įniko iškeliavo iš Brook
lyn, N. Y. į Portland, 
laiko negaunu jokios 
svarbių reikalų ir labai 
čio ar kas apie jį žino,
už kų būsiu daug dėkingas. Antanas 
Krapavickas, 131 No. 5th St., Brook
lyn, N. Y. (40

Me. ir metai 
žinios. Turiu 
prašau jo pu- 
pranešti man,

Lietuviai Vedasi:

Vladas Pivoriūnas, 321 Piy- 
mouth St. su Eleonora Prans- 
kaite, 501 Ridgewood Av.

Lietuvių Chorai Dalyvaus 
“Muzikos Savaitėje”

Tarptautinė “Muzikos Savai
tė” įvyks New Yorke tarp 3 ir 
9 dd. Gegužės. Lietuvių chorai 
yra užkviesti ir šie pasižadėjo 
dalyvauti: Lietuvių Operetės 
Choras, Aido Choras, kun. Ro
džio par. choras ir kun. Remei
kos par. choras. Taipgi žadasi 
pavieniais dalyvauti dainininkai 
ir iš p. Jankaus choro.

X. Strumskis

Savo gražų skatikų, 
Nelaikyk JJ až dykų: 
Duok Jam pelnų-gorovf 
Dėk į mūsų Bendrovų.

Bėras 110.00.

Didelis Koncertas, Balius ir šokiai!
RENGTA

Nuolatos, nors Ir lotai 
“Vienybė” progresuoja 
Vientaučius informuoja.

Real Estate

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

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

šešių šeimynų, mūro narnas, 
po 5 kambarius šeimynai, su 
elektros šviesa, puikioj vietoj, 
visi šviesus kambariai; lotas 
37 pėdos pločio frontas; renda 
metams $2,964. Kaina $20,000; 
cash $6,000. Labai didelis bar- 
genas.

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

na

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

sekcijoj 
apgyvento,] Lietuvių Kolonijoj 

dclikatessen, Bū
na-

— M. šimonies, vieno žymiau 
siu Lietuvos piešėjo paveikslų 
paroda atsidaro Balandžio 14 d. 
kun. Remeikos par. salėj.

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

CINIKAS ir MISEVIČIUS
45-1 Linwood St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Applegate 2660
Tel. Greenpoint 7831

PDtMAl LIETUVY!
UhiropraktikM-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 

Nedalioms ir šventadieniais:
Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Tel. Greenpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

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

X-Spindulitj Diagnoza
Valandos:

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

Su

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo

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

m? LIETUVIŠKA AKŪŠERKA

JI

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

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.
PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 

VIENAS ŠĖRAS 
DEšIMS 

DOLARIŲ. r————-rj-r-geg--—
Tol. Greonpoint 6195

M. KREIVĖNAS

adresą:lino

STOKES
O. Brooklyn, N. Y,

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės
ii.?

JONAS
173 Bridge St.,

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1150

3

rn Marijona Tamkienė
fjgprie palagų ant pnroikalavimofU 
&dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-ęg 
^dieniais. Darbų atlieka atsakan-O 
^Siai už prieinamų kainų

30 CTAGG STREET
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6781 O

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
' 93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

#0 Wall Bt., New York. 
Tel. Hanover 6560

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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 pas:
WILLIAM0 KAPTUBAUSKO 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

M. žemalčiūtė

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ UNIJOS 54-tas SKYRIUS

Subatoj BALANOZIO-APRIL 18 D„ 1925
AMALGAMATED TEMPLE SALĖJ

11—27 ARION PLACE, BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGI LIETUVIAI 
BIZNIERIAI

Brooklyno — Ridgewood 
naūjai
reikia Groserninko, 
cerio, smulkių drapanų krautuvės, 
mu rakandų (fornišių) krautuvių. Iki 
šiol dar lietuvio pramonininko šioj 
Ridgewood apielinkėj nesiranda. Tin
kama vieta galima pirkti ar renda- 
voti Kampinis Mūro namas su dide
liu Storu dar neužimtas, 
viršui po 5 kambarius, 
elektra ir 
informacijų 
P. Sharrys, 
Irving Av.

4 šeimynos 
visi šviesūs 

maudynės. Del platesnių 
kreipkitės pas savininkų 

1490 Myrtle Av., Kampas 
Tel. 6450 Foxcroft. (47

Koncertas Prasidės 7 vai. vak.Durys Atdaros 6:30 vai. vakare

ĮŽANGOS BILIETAI PO----------- $1.00, 75c. i r50c.

Tikietai išnuksto parsiduoda “Vienybėje,” “Garse,” pas siuvėjų 
dirbtuvių čermunus ir unijos ofise.

Programe Dalyvaus:
Operetės ir Aido Chorai, žydų Mandolinų Orkestras 
Susidedantis iš 35 Muzikantų. Apart to Įžymūs Daini
ninkai Dainuos Solo ir Duetus: — M. STRUMSKIENĖ, 
M. ŽEMAIČIUTĖ, ŠIŠKA ir F. MORKUS.

i)

— ft ->■'

Po Koncerto Balius ir šakiai, Kuriems 
Griež Prof. Retekevičiaus Orkestrą

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—o—
Kalėdų giesmė_____ 30c
Dul dul dūdelė______ 50c
Stasys L__ __________ 50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Malda, žuvusiems už Lie

tuvos Laisvę__ 30c
Vilnius ____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko ____________ 50c

Adresuokite
“VIENYBE”
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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: “Viena diena yra 
daugiau kūdikių išžudoma vaistais ne
gu kad senajam Betliejį aukoms krito 
nuo Berodo žudynės.” ,

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ir ateik j

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

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

Brooklyn, N. Y.
Patarimai Veltui 

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

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Cla galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kalnų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki" 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

T
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<J0N/k5 AMBROZAITIS'

MES UžLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

tkcijoms (Standard Action) ir su ine- 
ialinėm® dūdelėms, kurie niekad ne
genda, Playeriai, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo
kėjimų.

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

Taipgi didžiausias eiles pagaminanti 
lietuviškų ir kitokių Rolų Pianams. 
Rekordų Gramofonams. Viskų prisiun- 
ėiam į bile miestų S. V. Taisom, tū- 
iiinam ir duodam lekcijas ant .piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne 
pamėgdžiotojas...

JONAS
560

Brooklyn, N.

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
' 131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamist* reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdlntaa

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 a/nt 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. L

Tel. Richmond Hill 8066

koks
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B. AMBROZAITIS 
Grand Street

Y. Tel. Stagg

the
Spaudos 
archyvo 
saugykla
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