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Naujausi Telegramai
ŽEME ŪKININKU NUOSAVYBĖN

Žinios Iš Lietuvos

Francams Vis Dar Nevyksta Sudaryti Naujo 
Ministcrių Kabineto.

AZIJOJE RASTA KARALIAUS TOBLYČIA 
SU RAŠTU 4,200 METŲ SENUMO

BERLIN. ■— žinios iš Maskvos skelbia, kad įvyku
siame Rusijos ūkininkų susivažiavime, pirmininkas ko
munistų partijos, Stalinas, prižadėjo atiduoti žemę 20- 
čiai arba 40-čiai metų. Mat ūkininkų atstovai nurodė, kad 
kaimiečiai nesistengia gerinti ūkius ir nenori daugiau 
žemės apsėti negu reikia duonai, dėlto, kad pagal Rusi
jos konstituciją žemė yra ne jų, bet valstybės. Po Stali
no prižado, ūkininkai klausė: o kaip bus su konstitucija? 
Stalinas atsakęs: mes konstituciją parašėme, mes ją ir 
permainysime.

Sykiu Stalinas prižadėjo, kad ūkininkams bus suteik
ta lygi teisė dalyvauti augščiausiose valdžios vietose. Iki-
šiol ūkininkai galėjo dasigauti tik į gubernijų sovietus. 
Ir tai jie galėdavo rinkti vieną atstovą nuo 10,000 žmo
nių, kuomet darbininkai galėjo rinkti vieną nuo 25,000 
Stalinas sakė ir tą išlygins.

žodžiu, Rusija padaro dar žingsnį prie normalia 
gyvenimo.

PARIS, Bal. 14. — Briandui nepavykus sudaryti ka
bineto, nes jam prieš stovėjo socialistai, paprašyta vėl 
Painlcvės. pirmininko parliamento, kad bandytų sutai
kinti kairiųjų bloką ir sudaryti valdžią.

Biblijos Abraomas iškeliavo į Kunnano žemę) kurio am
žius siekia 2,300 pirm Kristaus. Tai yra išrašyta molio 
toblyčia karaliaus Ur-Engur, kuris valdė Babyloniją 
2,300 pirm Kristaus ir pastatė Žigu ratą, arba bažnyčią, 
mėnulio dievui Nanar, ir jo motinai Ningal. Ant tobly- 
čios išbrėžta ir paveikslai aniuolų, kas yra pirmas sykis 
kaip aniuolai randami senovės raštuose.

LONDON, Bal. 14. —- Iš Mesopotamijos krašto Azi- šmugeliuoti degtinę.
joje gauta žinia apie radinį senovės mieste Ur (iš kurio

Jaunuolis Nusižudo 
Nenorėdamas kovot 
Su Liga

Chicago, čia nusišovė jau
nas 21 metų studentas Pres
ton, kuris sirgo liga diabetes, 
nuo kurios gydytis reikia la
bai ilgai ir tai abejotina ar ga
lima išgyti. .Jis paliko tris die
nynus, 'kuriuose parodo kaip jo 
protas svyravo tarp noro steng 
tis išgyti, ir noro pasidžiaugti 
gyvenimu ir mirti. Bet nei mer
ginos. nei degtinė, nei geri lai
kai negalėjo išvyti iš jo proto 
minties, kad jis turi mirti. Vie 
ną dieną jis parašė: “Peklon 
su viskis ir viskuo.” Kitą dieną 
jis rašė kad džiaugtis galės nuė
jęs j kraštą kur nėr skausmų, 
ligų ar kentėjimų. Jo tėvai gy
vena Oak parke ir yra turtingi.

Nori Perkelti Zcpclinų 
Fabriką

Berlin. Kadangi pagal Versa
lis sutartį vokiečiai turi su
naikinti zepelino fabriką tai 
kompanija prašo šveicarų val
džios pavelijimo perkelti fabri
ką į Šveicariją.

Nemalonus Daiktas
Lovoje Turėti

Cleveland, O. Mrs. Kovacs 
pasiskundė teisėjui, kad jos vy
ras kas vakarą į lovą nerdavos 
ir aštrų peilį, ir dėlto ji nega
lėdavusi ramiai miegoti. Ji pra
šo divorso.

Amerikos Bankininkas
Giria Italiją

Roma. Morgano partneris Ij<- 
mont, kuris čia važinėja, giria 
Italiją ir sako ji padariusi dide 
lę pažangą po karo. Spėjama 
ar tik jis neduos paskolos Ita
lijos valdžiai, pardavinėdamas 
bonus Amerikos žmonėms.

“Rusijos Caras” žaidžia

Paris. Kirilas, kuris save va
dina Rusijos caru, paskelbė, kad 
visi aristokratai, kurie nenori 
jo dabar pripažinti, bet stoja už 
Nikolą Nikolaevič negalės grį
žti į Rusiją, kada Kirilas už
lips ant sosto. Esą, jei jie per
eis rubežių. tai bus sušaudyti.

Merginos Nutarė Be 
Pančekų Vaikščioti

Hollywood, Cal. Krutamu pa
veikslų artistės čia kovoja už 
įvedimą naujos mados: būtent, 
vaikščiojimo be pančėkų. Prieš 
tą kovoja kunigai, reform i*nin- 
kai ir pardavinėtojai pančekų.

Lietuvos Vyskupai
Teisinasi Popiežiui

Roma. Vietos spauda paduo
da žinią, 'kad Kauno vyskupas 
ir jo kapitula pareiškusi po
piežiui apgailestavimą, jog san 
tyky su sudarymu konkordato 
tarp Lenkijos ir Vatikano, Kau 
ne įvykę nedraugingų demon
stracijų.

Paris. Skubotumas mies
to gyvenimo išardo sveika
tą žmonių taip, kad Pary
žiaus bepročiu lieronbūčiai 
nrisikimše ligoniais. Pradė
ta siusti į provincijos ligon- 
bučius.

—o—
Nice. Anglas Wells, auto

rius “Pasaulio Istorijos,” ku 
rią šįmet leidžia TAI D., pa
sislėpęs čia rašo naują kny
gą, apie kurią visą amžių 
svajojo.

Sofia. Nežinomi piktada
riai šovė į Bulgarijos kara-i 
liti, bet užmušė tik jo du 
palydovu. Bulgarijoje jau 
38 veikėjas tapo nužudytas 
politinėse kovose.

■ New York. Paskirta $170, metų žmonių surašymo A- 
000 išnaikinimui vabzdžių merikoje, gyventojų skai- 
iš New Yorko miesto par- čius čia padidėjęs aštuo- 
kų. niais milionais, sako cenzo

—o— biuras. Išviso žmonių Arne-
New York. — Prohibici- rikoje dabar yra 113 milio- 

jos laivynas pagavo anglų nu suvirs,
laivą vertės $75,000, kuris*
vežė į Ameriką snapso ve r-

kad vokiečiams

—o—
Karaliaučius, čia kalbė

lės $250,000. Tas viskas kon jo republikonų kandidatas 
fiskuota. Laivo kapitonas t į Vokietijos prezidentus ir 
siūlė agentams $4,000 kad pareiškė, kad vokiečiams 
pavelytų jam ant kranto at būtų pavojinga išrinkti Hin

Vyras Gali Savo 
Pačią Palupti

Moultrie. Ga. Teisėjas Vy
riausio teismo Georgia valsti
jos išsprendė, kad kai kuriais 
atvejais vyras turi teisę pagul
dyti žmoną ant kelių ir pa
vaišinti l>eržų koše. Todd jis 
išteisino jauną farmer). kuris 
buvo kaltinamas žmonos muši
me.

Dėdė Uždraudė Merginai 
Teketi

Chicago. Tūlas diedukas mir
damas paliko testamentą, ku
riuo sako jei p-lė Piggot, stu
dentė, ištekės pirm negu tu
rės 23 metus, tai negaus jo 
$5,000.

Amerikos
Prekyba Gerėja

Washington. Kovo mėnesy A 
merikos prekyba su užsieniu 
pasiekė veik pirm karinio laip
snio. Eksportuota už 451 milio- 
nų, o importuota už 385. Reiš
kia. 67 milionai dolarių suplau
kė Amerikon viršaus.

Muncie. Ind. Eina gandai, kad 
čia bus pastatyta plieno šapa. 
kur dirbs apie 2800 darbinin
kų.

Youngstown, O. Tarnas Jaku- 
nič. išklausęs daktarų nuospren 
dį. kad jam tik pora savaičių 
lieka gyventi, nes jis serga ne
išgydoma liga, peršovė savo 
žmoną, nes “vienam nuobodu 
mirti.’’ žmona vienok išgis.

Maskva. Valdžia uždraudė 
krautuvėms parduoti vienam 
žmogui daugiau miltų ar duo
nos kaip 20 svarų.

London. Vyrai ir moterys 
mokytojos čia smarkiai ba
rasi. Vyrai *111 rodo, kad mo
terys mokytojos netinka 
berniukams mokinti ir tik 
juos ištvirkina.

—o—
Buffalo, N. Y. Radę, kad 

$100,000 bravoras čia kas
dien išvaro po 50 bačkų ge
ro alaus, sausieji užpuolė 
ant jo ir visą išardė.

—o—
New York. Žydiškų duon 

kepyklų savininkai žada pa 
skelbti kovą duonkepių uni
jai, nes ši taip užponavo, 
kad nuolatos savininkus 
pjauna.

Washington. Nuo 1920

den bu rgą p rezide n t u.

Kaip Gali Paraližuotas 
Žmogus Pasikarti

Van Wert, O. Vietos prie
glaudoje tapo rasta pakartas 72 
metų senukas, kuris buvo pa- 
ra'.ižuotas, aklas ir gulėjo lovoj, 
negalėdamas pasijudinti. Koro
neris rado, kad jis pats pasi
korė. bet niekas tam netiki, ka
dangi senukas negalėjęs rankų 
augščiau galvos pakelti. Gyven
tojai reikalauja džiurės tyri
nėjimo.

Mažina Skaičių 
Darbininkų Valdžioje

Washington. Prezidentas Coo
lidge paleido nuo Naujų Metų 
2 318 valdininkus, daugiausia | 
raštininkus. Gandai eina, kad 
daugiau bus paleista ir tas blo
gai atsiliepia į darbų kitų, nes 
jie nežino ar bus palikti, ar ne. 
Biznieriai skundžiasi, kad tas 
ir bizniui kenkia, nes valdinin
kai taupo pinigus.

Skubiai Bėgo ir
Paliko Koją

Detroit. Mich. Pasirodžius po- 
’.iemonui Tonakui. dalyviai sma 
gios grupės, kuri šovė krepą, 
taip šutinio, kad pohemonas spė 
jo sugriebti tik medinę koją 
grojiko, kuris pats nušoko ant 
vienos kojos ir dingo.

Oshkosh. Wis. Iš čia vasaros 
metu kasdien išsiunčiama kitur 
300-500 tuzinų varlių kojų ar 
varlių.

Baltimore. Md. Komikų suva
žiavime paaiškėjo, kad jeigu 
žmogaus odą apteptum maliava 
n na i. tai po penkių valandų 
lis mi tų, nuo “uždusimo.” nes 
maliava neįleistų oro. ir neišlei
stų prakaito iš kūno.

NETIKRI METALINIAI 
PINIGAI

Šiauliai. — Kovo 17 d. Šiau
lių pašto tarnautoja, padavus 
kažkuriai gimnazistei pašto žen
klą, pastebėjo gautą metalinį 50 
cent, pinigą esant įtartiną.

Tarnautojui J-ui sulyginus 
šį pinigą su tikru, iš tikrųjų 
šis pinigas pasirodė esąs dirb
tinas.

Pastebėtos svarbesnės netik- 
rumos šios žymės: 1) svoriu 
lengvesnis puse gramo, minkš
tesnis ir duodasi lankstomas, 
prie ko trupa viršutinis “auk
so” apdaras ir 2) šviesesnis ir 
neduoda skambesio.

Šiaip, be paminėtų žymių 
pinigas sunku atskirti nuo tik 
ro.

Pravedus kvotą, pinigas pa
siustas kriminalinei policijai.

“šiaulietis.’

Geišiai. Jurbarko vaisė. (“V- 
bės” kor.) — Paslaptis paaiš
kėjo. — Mat. kai šįmet tokia' 
šilta žiema, tai garniai, iš kai- 
kurių apylinkių, galima sakyti, 
ir neišlėkė, o neturėdam ką vei
kli. pradėjo nešti rėksnių, ku
rių vienas pakliuvo ir į Geišių 
soJž. (lapkričio mėn. pereitais 
metais). Tik gaila, kad tą klū
kiančią dovaną įteikė visai nerei 
kalingai ypatai, p-lei P. N.. kuri 
ją pakasė žemėn, kur rūtos au
ga.

Vienok išgirdo žmonės, apie 
netikėtas p-lei P. N. dovanas, 
pranešė milicijai. Atėję milici- 
jantas su seniūnu pas minėtą 
p-lę. prašė parodyti dovaną, bet 
jinai pradėjo gintis. Miliciantui 
paketinus varyt pas daktarą, 
prisipažino ir suradus, gavo nu
nešti j Jurbarką. Dabar eina tar 
dymas. imsrys.

Rokiškis. (“V-bės” kor.) — 
19-III-25 m. pašto viršininko 
kabinete atsidarė šoninės durys 
ir iškišus galvą moteriškė (ma
tyti. viršininko žmona), užklau
sė esančių žmonių rusiškai: — 
“gdie pačtavoi načalnik ” Vir
šininkui įėjus žmogus praneša, 
kad “kokia tai moteriškė tam
stos klausė" ir sykiu apgaili, 
kad ši moteris nesimokina lietu
viškai. Viršininkas paaiškina, 
kad gal nemato reikalo lietuvių 
kalbos mokintis, žmogus vėl pa
stebi. kad turėtų atsiminti, kie
no duoną valgo, tai tokia ir kal
ba reikia kalbėti; bet viršinin
kas atsako, kad ji duoną valgo 
žydų, nes žydas atvežęs iš už
sienio vagoną miltų ir ji nusi
pirkus. tai ir valganti ne Lie
tuvos duoną, bet žydų. Tiktai, 
gaila, kad viršininkas nepasakė, 
kur ji gavo pinigų žydiškai duo 
nai pirkti. Klajūnas.

Varniai. (Iš Lietuvos Krašto 
Mokslo). (“V-bės” kor.) — 
Varnius seniau vadindavo Me
dininkais. Vainių vardą jie ga
vo vėliau, nuo vardo baisių pel
kių. netoliese jų esančių.

Senovėje Varniuose lietuviai 
turėjo įsikūrę Romuvą. Tatai 
erzino vokiečius ir davė jiems 
progą puldinėti Varnius, — ta
da Medininkus. Bet ties Var
niais vokiečiams ne labai tevo
kdavo. Juos čia sumušė Gedimi
nas. paskui Jogaila, ir abudu 
kartu vokiečių vadai buvo gyvi 
sudeginti Perkūno garbei.

Lietuvą krikštijo 1386 m., 
o Varnių Romuvą užgęso tik 
1413 m.; Romuvos vietoje čia 
įkūrė vyskupiją, kad būtų kas 
šviestų žmones ir mokytų tiky
bos, ruoštų Lietuvai kunigus. 
Vyskupija išbuvo Varniuose iki 
1864 m. Tais metais rusų val
džia iškėlė vyskupą iš Varnių 
Kaunan; ten persikėlė ir dvasi
nė seminarija. Dabar Varniai di 
delis ir garsus žemaičių mieste
lis. Klevo Lapas.

Kaunas. — Lietuvis keliaus 
aplink pasaulį. Patirta, kad vie
las kaunietis, lietuvis p. G., 
uošiasi keliauti aplink pasauli 
lėsčias. Tą sumanymą p. G. bū- 
j seniau įvykdęs, bet norėjęs 

susirasti tokį pat pasiryžėlį ir 
keliauti dviese. Tačiau tokio ne
atsirado.

P. G. sakosi apeisiąs aplink 
pasaulį per 6 metus, turis h 
maršrutą pasiruošęs. Jis tikis 
gauti iš kur nors mažą pašaipi 
reikalingiems kelionės daiktam* 
įsigyti. Pakeliui uždarbiausią- 
pragyvenimui.

Kaunas. — Emigracija. Sau
sio mėn. iš Lietuvos emigravo 
Argentinon 121 lietuvis ir 15 
žydų: Afrikon — 63 žydai; Ka- 
nadon — 4 liet, ir 1 žydas; Pa
lestinon — 124 žydai; Urugva
jui! — 2 liet, ir 11 žydų; Bra
zilijon — 2 žydai.

Iš viso per mėnesį emigravo 
’>36 žmonės.

Žagarė. — Netikrieji dola- 
riai. — šiomis dienomis paskli
do po žiemių Lietuvą netikrų 
dolarių. (Sako, iš Latvijos esą 
atvežti). Tuojau duota žinia po
licijai. kuri griebėsi visomis 
priemonėmis platintojus “pirk
lius” sugauti. Tą pačią dieną 
vienas įtariamas asmuo parda
vė įvažiuojant į turgų gerą ar
klį už pusę kainos. Arklys, pa
sirodė, esąs vogtas. šaknis.

ŽMONIU ISN A U DO JI MAS
Eišiškės. — Eišiškių mieste

lis yra garsus visam Lydos ap
skrity, kaipo didokas prekybos 
centras. Kiekvieną ketvirtadie
nį čia būna mugės, j kurias su
važiuoja tūkstančiai žmonių. 
Vieni jų važiuoja Eisiškėsna 
ką nors parduoti, kiti nusipirk
ti, treti važiuoja taip sau “tur
gaus” pasižiūrėti. Kiekvieno 
ketvirtadienio rytą visais ke
liais. kokia 30 kilometrų aplink 
traukia į Eišiškes įvairaus plau
ko pirkliai. Nenuostabu, kad Ei
šiškių miestely gyvena beveik 
išimtinai prekybos mėgėjai, žy- ‘ 
dai. Tuo žvilgsniu jie čia turi 
savo rankose visą kraštą ir 
stačiai nežmoniškai išnaudoja 
tamsius vietos gyventojus, lam 
išnaudojimui jie yra išsidirbę 
net tam tikrų metodų. Taip, 
vieną gražų ketvirtadienį žydai 
išperka visus atvežtuosius mū
gėn rugius palyginamai augšta 
kaina. Kitą ketvirtadienį vėl, 
išperka ir dar augštesne kai-Į 
na. Po visą kraštą nueina gan
das. kad Eišiškėse labai rugiai 
pabrango, žinoma, kitą ketvir
tadienį. kiekvienas kas tik tu
ri atliekamų rugių, krauna j 
vežimus ir veža Eisiškėsna 
brangiai pa įduoti. Mūgėn ru
gių privežama labai daug, bet 
labai maža kas tą dieną ru

gių klausia, žydai rugių neper
ka visai. Ateis prie pilno ru
gių prikrauto vežimo, paklaus 
žmogelį po kiek nori už pūdą, 
pasiūlys trečdalį kainos ir nuei
na sau. žmogus su rugiais lau
kia iki vakaro. Rugių nieks ne
perka. Pats ir arklys nuvargę; 
keliolika kilometrų atgal vežt 
pilną vežimą labai nesinori. Ir 
taip pasisuks žydelis apie veži
mą, žmogus ir atidioda rugius 
už tokią kainą, kokią žydas duo
da. Tokie “muštrai” pasikarto
ja gana dažnai. Vieną kartą 
rugių, antrą avižų, tretį gyvu
lių ir tt.

Bet ne vieni tik žydai išnau
doja čia tamsius “gojus.” Mėg
sta jais pasipelnyti taippat ir. 
lenkų policija, išgalvodama ne
tikrų nebūtų mokesčių ir pa
baudų. čia esama papročio žie
mą parišdinėti arkliams uode
gas, ypač jeigu arklys geras 
su netrumpa uodega ir jeigu 
rengiamasi ilgesnėn kelionėn. 
Vieną gražų Ketvirtadienį, kai 
susirenka daug žmonių mūgėn, 
Eišiškių policija, kažkokiais į- 
statymais remdamosi uždeda pa 
baudą už parištas arklių uode
gas. Arklio savininkas drauge 
su vežimu ir arkliu areštuoja
mas varomas nuovadon, rašoma 
protokolai, žodžiu, tampoma iki 
žmogus nesumoka reikalaujamų, 
pinigų. i

Paskutiniais laikais Eišiškėse 
pradėta plėsti pabaudos už... 
pypkių ir papierosų uždegimą. 
Kiekvienas rūkantis privaląs py 
pkę ar papięrosą užsidegti ne 
kitaip kaip degtuku (pramonės, 
palaikymas!). Už uždegimą pa- 
pieroso į papierosą, pypkės į pa
pierosą ir priešingai, skiliant 
skalką (titnagą) benzino maši
nėle ir tt. esą baudžiama 10—• 
15 auksinų, žiūrint ar papiero- 
sas savo darbo ar fabriko, žmo
nės nežinodami, kur tos taisyk
lės prasideda, kur baigiasi, bijo
si viešai užsidegti papierosą, 
nes kad ir “gerai” užsidegsi, 
policija prikibs prie kokio menk 
niekio ir sumokėsi 10—15 auk
sinų. Gangonas.

Nesusipratimai. — Del Tiške
vičių girios* buvo kilęs nesusi
pratimas tarp lietuvių ir lenkų 
bare taip Kernavės ir Širvintų. 
Dalis Tiškevičių girios likusi a- 
noje pusėje. Kaip gi Lietuviai 
pradėjo kirsti, tai lenkai mėgino 
pono mišką ginti. Vos karas ne 
kilo. Pasiekta net Tautų Ly
ga. Visa palikta gąlų gale po 
senovei.

Vaikų surašinėjimai. — Nuo 
balandžio 1 d. surašinės Vil
niaus krašte vaikus nuo 2 me
tų iki 13 metų. Sąrašai bus da
romi mokyklų tinklui nutiesti. 
Surašinėjimai bus daromi po
licijos priežiūroje. Ar nebus ir 
čia taip daroma: pirma užra
šo. paskui bausmėmis verčia 
eiti lenkų mokyklon.

Gaisras Padaro i
$500,000 Nuostolių

Wilkes Barre, Pa. Biznio dis- 
trikte įvykęs gaisras padarė 
pusę miliono dolarių nuostolių 
ir vertė gaisrininkus dirbti ke
turias valandas kol liepsnos pa 
sidavė kontrolei.

1
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Kas yra liga?
Visi žino, kas yra liga ir ma

to kada žmogus serga. Daugelis 
mano, kad ligų priežastis yra 
bakterijos. Kiti mano, kad tai 
Dievo valia. Mokslininkai gi ve 
ką saiko, kalbant žodžiais John 
Hopkins universiteto vedėjų:

“Kas yra liga? Ikišiol griežto 
atsakymo negalima duoti. Mes 
žinome, kad mikrobai pagimdo 
ligos apsireiškimus, bet kaip 
jie savo darbą pradeda yra pa
šiepta skraiste. Kiekvienas kas
dien Įkvėpia džiovos bacilus ir 
bacilus tuzino kitokių ligų. Bet 
ne kiekvienas apserga. Kodėl 
celės nekuriu žmonių gali at
mušti bakterijų užpuolimą? Ko
dėl bakterijos i kitas celes len
gvai įeina? Kokie fiziški ir ke- 

. Į miški veiksmai Įvyksta, kad vie
formacijų, kad palengvinus savo virėjai parsitraukti A-! -
merikon savo seseris iš Lietuvos. Jam clave žinoti, kad iš 
Lietuvos metine ateivių kvota yra tik 344, o tenai dabar 
laukia susiregistravusių 12,600. Kadangi toje kvotoje pir
menybė duodama 50 nuošimčių pačioms ir vaikams A-

11 Redakcijos Straipsniai ft
37 METAI ATVAŽIUOT Iš LIETUVOS!...

New Yorko “Wall Street Journal” paduoda Įdomią 
žinutę apie emigracijos stovi iš Lietuvos. Tenai rašoma:

“Nesenai vienas Wall Street žmogus (augštai stovis 
kapitalistas) paraše į State Department, prašydamas in-

mt syki žmogų liga negali pa
griebti, o kitą sykį netikėtai su
ima?

“Medicinos moksle yra tokia 
daugybė neišrištų klausimų,

“drop a line’’ iš vakacijų vie
tos, pranešdamas kaip gerai vy
ksta, turėsi mokėti Dėdei Ša
mui po vieną centą ekstra už at 
virutės persiuntimą.

Už laišką gi išminčiai kon
gresmenai paliko tą pačią kai
ną — du centu.

—o—
Ar šitaip veiks imigracijos 

Įstatymas?
Taip vadinami “virš-ameriko- 

nai,” sako “The Baltimore 
Sun”, galės džiaugtis paskelbi
mu Industrinių Konferencijų ko 
misijos, kad 1924 metais atei
vių Amerikoj pasidaugino tik 
104,875, kuomet 1923 metais jų 
būta 483,719. Mat didžiuma šu
tų yra ateiviai iš Vokietijos 
rijos ir Anglijos, kuriuos “virš- 
amerikonai’’ idealizuoja.

Na, o Įžymus profesorius 
Pearl, pasiremdamas valdžios 
statistikomis, nurodė, kad di
džiausias nuošimtis ateivių, at
siduriančių ubagynuose ir bied-

(Užbaiga) 'politiką, ar mums pakeliui su tomis valstybėmis,
Popiežiai ir Lietuvių-Lenkų Unija. — Jei pa-!kurių siekiai nesupuola su mūsų siekiais, daugiau 

imsime dabar kitą mūsų istorijos periodą, perio- ’ 
dą unijos su Lenkija, tai ir čia reikia pažymėti, 
kad Lietuvių tauta buvo kuouoliausiai lenkinama 
ir iš pusės Vatikano mes nematome nei vieno pir
što pamojimo, apsaugoti mūsų tautos teises. Jei
gu Lietuvių tauta visai neištautėjo, tai gal tame 
yra dalinai nuopelnas protestantų, nes protestan
tai pirmi pradėjo mūsų bažnytines knygas, mal
daknyges lietuvių įkalba spausdinti ir Dievo žodi 
lietuvių kalba ^Įceilb'ti. Kuomet jie prądėjo tai da
ryti, kuomet iš Karaliaučiaus pradėjo eiti lietu
vių kalba spausdintos knygos, tuomet tiktai ir 
pačioj Lietuvoj kunigai pradeda leisti knygas lie
tuvių kalba. (Iš Ikd.: jėzuitai tai darė). Aš nesa
kau nieko prieš jėzuitus, bet jėzuitai tik protes- 
tantųų išprovokuoti pradėjo pagaliau lietuvių kal
bą patys vartoti ir leisti knygas.

Vėlesni laikai. — Jeigu imti vėlesnius laikus,
ąj kuomet kantu su 'lenkais patekome į Rusijos jun

gą ir kuomet Vilniaus krašte ir abelnai Lietuvoj 
ėjo kova del lietuvių kalbos bažnyčiose, — tai ne
žiūrint i tai, kad tuomet buvo siunčiamos įvai
rios delegacijos Į Romą, siunčiami memorandu
mai ir tt., visgi mes nematom pritarimo iš pusės 
Vatikano.lietuvių reikalams, lietuvių tautos inte
resams.

gail būt, mums laikas pagalvoti, kad eiti išvien su 
tais, kurie bendrai su mumis lenkus laiko savo 
priešais.

Šiandien Vakarų Europoj svarstomas didelis 
klausimas de'l sienų saugumo. Ir šiandien mėsi 
žinome, vedamos derybos del sudarymo tam tik
rų saugumo sutarčių. Kadangi Ženevos, protoko- ♦. 
las turbūt bus atmestas, tai galvojama kaip ap
sisaugoti ir pasirodo, kad Vokietija jau yra pa
reiškusi, kad ji garantuoja Francijai vakarų sie
nas, bet greta su tuo ji palieka sau teisę trečiųjų 
teismo keliu ieškoti būdų atgauti savo rytų sie
nų reviziją. Taigi, eina labai svarbus momentas 
Europos politikos gyvenime ir šitą momentą mes 
neprivalome praleisti, mes neturime eiti užpaka
ly, kaip iki šiol ėjome. Mūsų politika turi būti 
šiek tiek aktyvesnė, ir, sakau, mūsų politikai turi 
derinti savo užsienio veikimą su tų valstybių 
veikimu, kurių siekiai yra bendri su mūsų sie
kiais. i

Išvados. — Iš viso to, kas čia pasakyta, mes 
randame, kad mūsų interpeliacija yra pagrįsta ir 
pamatuota, ji nėra pavėluota, atvirkščiai, kaip 
tik dabar yra laikas pasakyti apie ją.

šitas Įvykis del Lenkijos Konkordato sukėlė
merikos piliečių, todėl šituo pagrindu ims apie 37 metus, 
iki naujas aplikantas gales Amerikon atvažiuoti.’’

Trumpai ir aiškiai! Šiandien Lietuvoje užsiregistra
vęs tik gimęs kūdikis, gales atvažiuoti tik suaugęs vyras, 
rasit jau turėdamas pačią ir vaikus. Arba šiandien užsi
registravęs stipras 37 metų vyras, bet sulaukęs savo lei
dimo laiko, po kitų 37 metų, bus jau 74 metų senis (jeigu 
to sulauks) ir kokių galų jis tokis dar bevažiuos Ameri
kon. Galės jo tuomet Amerikon jau ir del senumo vėl 
neįleisti !...

Lietuvos kvota būtų buvus gal daug didesnė, jeigu, 
kaip mes dažnai nurodinėjome, Lietuvos Atstovybė bū
tų pasistengusi duoti Amerikos lietuviams galimybę ir 
pagelbą tikrai suskaityti Amerikoje gyvenančius lietu
vius. Bet tuomet mat rūpėjo tik savo partijos politikos iš 
laikymus, o ne kokis ten menkas “katalikams” d dykas, 
kaip lietuvių skaičius.

Kenkia mūsų ateivybei visokį švykštai, kurie lietu
vių bendrąjį skaičių, kiek galėdami mažina ir pačioje 
Lietuvoj. Padėkim sau, jog ir dabar Lietuvos “statistai” 
jokiu būdu nedrįsta Vilniaus lietuvių savo skaičiun pri- 
skaityti, ir Lietuvos statistiką pasauliui rodo — netik be 
Vilniaus, Seinų, bet ir be Klaipėdos, ir tą dar net rodos 
pasigerėdami pabriežia; lyg nurodydami svetimoms ša
lims, kad Klaipėda vis t iek ne Lietuvos dalis, tik la ikinu i 
per klaidą Lietuvai patekusi...

Antai vėl pats save pasisiūląs “statistu,” jau visai 
klebonijiškas “katalikas” p. Pakštas, “Draugo” n r. 80 ve 
kokią “statistiką” Lietuvos žmonių sudėsto: Nepriklau
somoje Lietuvoje — 1,800,000; Okupuotoje Lietuvoj — 
500,000; Jungtinėse Valstybėse — arti 500,000; Vokieti
joje (Mažojoje Lietuvoj) — arti 50,000; Latvijoje — ar
ti 25,000; D. Britanijoj — arti 25,000; Kanadoje — apie 
5,000; Pietų Amerikoje — apie 5,000; Rusijon ir Sibire
— gal (?) 5,000; Pietų Afrikoje — bent 1,000; Australi
joje — bent 1,000. Tad viso lietuviu pasauly esą arti 2,- 
900,000.

Tai tau ir “statistikai” Jau net Lietuvos valstybine 
statistika, kaip ji buvo padaryta 1923 m., parodo seka
mus gyventojų skaičius: Lietuva (neokupuota) — 2,- 
011,173; Vilniaus kraštas — 1,777,500; Klaipėdos kraštas
— 160,000. Viso 3,948,673. Pridėjus dar Ameriką kad ir 
su 500,000 (nors “Vienybės” Metraštis 1924 m. sako, kad 
1914 čia buvę lietuvių 894,924); pridėjus ir kitus p. Pak
što išvardytus kraštus, bus visame pasauly 1923 m. bu
vusi lietuvių suma — 4,515,673. Na, o ponas klebonijų 
“statistas,” po dvejų metų liaudies priaugimo, visame 
pasauly randa jau ant 1,615,673 lietuvių sumažėta. Tfu, 
ant tokios “statistikos!”

Kurjezo delei čia reikia priminti, kad p. Pakštas a- 
nuo sykiu labai nuodugniai išskaitė Lietuvoje esamus 
bedievius. Šiuo kartu jis be abejonės skaito lietuviais tik 
katalikus, todėl juokų dėlei reikia šitą jo nerandamą su
mą skaityti bedieviais: kurių mat daugiau esama, ne
gu 37, kaip jis anuo sykiu sakė...

Tačiaus čia ne juokams vieta. Lietuvos valstybė tu
rėtų užkirsti kelią šitokioms “statistikoms” išleisdama 
gerą statistiką, kuri pagelbėtų mūsų santykius ir su iš
keliavimais į užsienius.

Reikėtų taipgi nenusiminti del anų 12,600 Kaune 
susiregistravusių, kuriems teks tik per 37 metus Ameri
kon atkeliauti. Registruotis vistiek galima ir patartina. 
Štai delko: 1) Labai daug iš užsiregistravusių iš eiles kas 
metas nukrinta: dalis visgi išvažiuoja, kiti tai numirš
ta, tai apsiveda, tai kitokius reikalus savo krašte užsi
ima ir užleidžia vietą kitiems išvažiuoti ;2) Per registra
ciją žmonės gauna daug patyrimo ir kiti priverstinai iš
moksta skaityt ir rašyt, be ko Amerikon neįleidžiama; 
3) ateity manoma, kad šitas Amerikos apribavimas bus 
perkeistas ir kvotos skaitlius padidintas.

kad vienas jų surašymas šian
dien nėra galimas. Kas yra prie 
žastis priepuolio ir desėtko for
mų beprotybės, kur išpjovus 
smegenis pasirodo kad jos nie
kuo nesiskiria nuo sveiko žmo
gaus smegenų? Labai mažai ži
noma apie priežastis paprasto 
persišaldymo. Mažai žinoma 
ką veikia ausyse esantis bubne- 
lis, o dar mažiau žinome apie 
kūno mėkanizmą, kuris suima 
garrsus ir balsus. Nėra žino
ma kur glūdi ir koki kūno da
lis serga taip vadinamos ‘ner
vų ligose.’

“Nelabai dar senai diabetes 
(cukrinė liga), difteria ir apen- 
dicitis reiškia mirtį ligoniui. 
Bet medicinos mokslas išrišo 
klausimą. Todėl nėra abejonės, 
kad bus išrištos ir kitos gyvy
bės ir gyvenimo problemos.”

-—o—
Gudragalvis.

žurnalas “The Nation” iške
lia aikštėn Įdomų pasielgimą 
tūlo komisionierio, kuris valdo 
išdavimą poperių ateiviams. Tas 
valdininkas, Mr. R. Crist, iš
siuntinėjęs pilietybės distriktų 
vedėjams laišką, kuriame nuro
do, kad nereikia duoti poperių 
tiems ateiviams, kurių šeimy
nos gyvena Europoje. Esą, pa
gal “filosofiją ir sveiką protą” 
žmogus ten gyvena, kur jo šei
myna yra. Todėl ateiviai tikre
nybėje ne Amerikoje gyveną, 
bet Europoje ir, kaipo negyve
nanti Amerikoje, negali piliety
bės poperių gauti.

Ikišiol paprastai visi Įstaty
mai pripažįsta, kad žmonos gy
venimo vieta yra ten, kur vy-’ 
ras gyvena. Tai vienas dalykas. 
O kitas dalykas yra tas, kad 
kvotai pasibaigus, tik Ameri
kos pilietis gali parsitraukti sa
vo žmoną. Ir išeina kad ponas 
Crist taip gudriai viską sutai
sė, kad nepilietis nei poperių 
galės gauti, nei savo šeimynos 
partraukti Amerikon. Jis ne
gaus poperių dėlto, kad jo šei
myna gyvena ne Amerikoje, o 
jis negalės parsitraukti šeimy
nos dėlto kam jam poperių ne
duoda.

Kuomet “The Nation” paikiau 
sė komisionieriaus ar jis tokį 
parėdymą išsiuntinėjęs, tai vie 
ton užginčyti, jis paprašė žur
nalo išduoti vardą žmogaus, ar 
valdininko, kuris jo laišką spau 
dai atidavė.

Atvirutės po du centu.
Amerikos politikieriai Wash

ingtone balandžio 15 d. padova
nojo mums vėl gražią dovaną, 
kuri iš mūsų kišenių ištrauks 
ne vieną atliekanti centelį. Jie, 
mat, nutarė, kad už atvirutes 
nuo tos dienos reikės mokėti po 
du centu.

Reiškia, kuomet norėsi pa
linksminti savo draugą ant Ve
lykų, ar Kalėdų, arba norėsi

nu jų prieglaudose, yra airiai, 
vokiečiai ir anglai, o mažiau
sias nuošimtis susideda iš rusų 
italų ir lietuvių, kuriuos ame
rikonai nenori Įsileisti.

Ir išeina taip, jei tikėti pro
fesoriui ir valdžios statistiko
mis, kad naujas imigracijos var 
žynio Įstatymas, tik didins skai 
čių pavargėlių Amerikos prie
glaudose.

—o— 
žemės Ūkio Padėtis 
Amerikoje.
Agrikultūros departamentas 

iš Washington© išsiuntinėjo 
raštą, kuriame nurodo, kad 38- 
tas nuošimtis Amerikos farme- 
rių ne valdo savo žemę, bet ją 
nuomuoja, arba rendavoja. To
kia padėtis, kol-kas nėra blo
ga. Ji iš vienos pusės, sako 
minėtas raštas, suteikia progą 
jauniems vyrams pradėti gyve
nimą. Iš kitos pusės ji duoda 
progos pasenusioms farmeriams 
prasišalinti iš farmų, o išnuo
mavus jas, gauti šiek tiek pa
ramos senatvėje. Bet šitokia 
padėtis yra žingsnis prie di
delių dvarų ir suėmimo dirba
mos žemės Į vienas pono ran
kas, kas nėra geistina, nes po 
to turi Įvykti “žemės refor
ma.”

—o—
Amerikos gerovė.

Vedėjas garsių 5 ir 10 centų 
Woolworth krautuvių, 53 metų 
amžiaus Mr. Parson, ve ką sa
ko:

“Mūsų tauta uždirbo pernai 
65 bilionus dolarių, o sutaupė 
per tą laiką 11 bilionti, neskai
tant 8 bilionų, kuriuos taksomis 
valdžiai sumokėjo. Reiškia, mes 
sutaupėme keturis syk tiek, 
kiek visa Europa, nors Europo
je gyvena keturis syk daugiau 
žmonių negu čia.”

Pats Parson pradėjo dirbti 
pas Woolworth’ą už $12 i sa
vaitę kaipo knygvedis. šiandien 
jis yra vedėjas 1,420 krautu
vių. Todėl jis labai optimistiš
kai apie Ameriką ir kalba.

—o—
Iš rusų revoliucijos.

Trockis savo knygoje apie Le 
niną aprašo juokingą dalyką iš 
pirmo posėdžio taip vadinamos 
“učredilkos,arba steigiamojo 
seimo. Bolševikai už tą seimą 
agitavo kiek drūti, bet pamatę, 
kad žmonės išdinko didžiumą 
atstovų ne jų, nutarė seimą iš
vaikyti. Tą nujautė atstovai ne 
bolševikai, pasakoja Trockis, ir 
todėl i posėdį atsinešė žvakių, 
idant apsišviesti, jei bolševikuo- 
janti darbininkai nutartų elek
trą sustabdyti. Taipgi atsinešė 
ir sendvičių, kad maitintis, jei 
bolševikai duris uždarytų ir 
maisto neduotų.

Trockis ir juokiasi: esą demo 
kratija išėjo kovon su diktatūra 
apsiginklavusi žvakėmis ir send 
vičiais.

Pagaliau, Lietuva pasiskelbia nepriklausoma 
valstybė. Kas išpirmųjų ją pripažino? Ir čia mes 
pirmoj eilėj Vatikano nerandam. Jis pripažįsta 
mus de jure vienas iš paskutiniijyjų, tik 1922 
metais. Vadinasi, ir čia Vatikanas eina užpakaly 
kitų ir daro tai, tik tuomet, kuomet visos kitos 
svetimos valstybės yra mus' jau pripažinusios. 
Bet ir tą ;ktą darydamas, Popiežius visgi kartu 
su tuo raštu pataria mums dėtis su lenkais.

Pagaliau ir paskutinis žygis, tas nelemtas 
konkordatas Romos su Lenkija.

Iš tų trumpų žinių mes matome, kad laike 
ilgos mūsų istorijos nėra nė vieno šviesesnio aki
mirksnio mūsų santykiuose su Vatikanu; per 
ilgą mūsų istorijos laikotarpį iš pusės Vatikano 
mes nematom nė vieno mūsų tautai draugingo 
žingsnio. Mes to draugingumo nematėm nei laike 
kovos su kryžiuočiais, kuomet Popiežiai laimina 
juos žudyti ir naikinti lietuvių ir jų gimines, nei 
laike unijos Lietuvių su Lenkija, kuomet per baž
nyčias Lietuvių tauta buvo lenkinama; ir Popie
žiai pritarė tam lenkinimui, mes nematome drau
gingumo ir paskučiausiu laiku, kuomet Popie
žius savo raštu ir per politinius atstovus verčia 
mus dėties su amžinais mūsų priešais lenkais.

Jeigu taip pastatyti klausimą, jeigu įvertin
ti visą klausimą giliau, mums tenka paklausti sa
vęs, ar abelnai turi lietuvių tauta, Lietuvos val
stybė kokios naudos, palaikydama ryšius su Po
piežiumi. Mes tą klausimą siūlome šiandien išriš
ti. Mes neimam klausimą religiniu žvilgsniu, del 
to kad, einant kanonais, Popiežius pasilieka ka
talikų bažnyčios galva ir tegul sau pasilieka. Mes 
rišame klausimą politiniu atžvilgiu ir klausiame, 
ar turi Lietuva kokios nojs naudos iš santykių 
su Vatikanu. Jeigu mes laikome savo atstovą prie 
svetimų valstybių vyriausybių, įmes statome sau 
klausimą, kokios turime iš to naudos. Bet jeigu 
matome, kad Vatikano toks yra nedraugingas 
nusistatymas nuo seniausių ligi paskučiausių lai
kų, jeigu nieko apart blogo nesame iš tenai ga
vę, tai kila politinis klausimas, ar yra pras
mės tylėti, ar yra prasmės ir toliau vergauti, ar 
yra prasmės laikyti savo atstovus ir ar yra pras
mės ateityje turėti bent kurių santykiu su Va
tikanu.

Reikia Reviduoti Užsienio Politiką. — Aš tu
riu pažymėti dar vieną dalyką. Ta interpeliacija 
nėra pavėluota. Ji yra kaip tik laiku Įnešta. Svar
stant šitą interpeliaciją bus duotas progos vyriau* 
sybei ir Seimui išsitarti bendrai del mūsų užsie
nio politikos. Savaime aišku, vien tuo, kad mes 
peiksime protestų, kad mes nutrauksime net de
rybas su Vatikanu del konkordato sudarymo, nu
trauksime ryšius su Vatikanu — vien tuo mes 
neatgausime nei Vilniaus krašto, nei Vilniaus lie
tuviams nepadėsim. Mums tenka į tuos klausi
mus žiūrėti daug bendriau ir reikia duoti progos 
mūsų valdžiai ir (Seimui išsitarti del visos mūsų 
politikos Vilniaus klausimu.

Reikia pasakyti, kad mūsų ligšiolinė užsienio 
politika buvo vedama netikusiai. Mūsų politika 
buvo antantes politika, mes visą laiką orientavo- 
mės Į antantą ir manėme iš jos susilaukti sau rea 
lios pagalbos, besiekiant savo tautinių idealų re
alizavimo; Mes manėme su jos pagalba atgauti 
sau Vilnių, bet gyvenimas parodė ką kitą. Pasi
rodė, kad iš visos Antantes, iš Francijos, iš Ang
lijos — iš niekur mes jokios pagalbos nesulaukė
me. Francija visą laiką buvo mums nedraudingai 
nusistačiusi, nuolat palaikė Lenkiją, ir vargu bau 
mes .susilauksime ir ateity iš jos pagalbos mūsų 
tautos reikaluose. Kas liečia Angliją, tai paėmus 
Anglijoj valdžią konservatoriams jos politika 
nusikreipė nuo Lietuvos ir ji pradeda palaikyti 
Lenkiją. .

Taigi, mums šiandien pravartu pagalvoti 
apie tai, ar nereikėtų susirūpinti užsienio politi
ka, ar nereikėtų mums reviduoti savo užsienio •

mūsų krašte, visoj mūsų valstybėj ir tautoj di
delio nepasitenkinimo ir pasipiktinimo ir kartu 
susirūpinimo ir jeigu taip yra, tai tylėti šituo 
klausimu negalima, šituo klausimu vyriausybė 
privalo ateiti čionai, privalo tarti savo žodį, pri
valo nuraminti mūsų tautą.

Turiu dar vieną dalyką pažymėti, būtent tą, 
kad ir mūsų dešinioji spauda, mūsų klerikalinė 
spauda, šiandien gieda tą pačią giesmę, kaip ir 
opozicija, ji taip pat reiškia didelį pasipiktinimą 
ir net grūmoja Vatikano brik. Tik man rodos, kad 
šitas grūmojimas, tai yra grūmojimas, vergų pa
kėlusių maištą ir aš manau, kad tas grūmojimas 
ir pasibaigs grūmojimu. Bet mes norėtumėm ži
not, ar mūsų vyriausybė, 'kuri yra pastatyta kle
rikalinės partijos, ar ta valdžia mokės padaryti 
šituo reikalu didesnių išvadų ne tiktai del Vati
kano, bet ir bendrai del mūsų užsienio politikos. 
(VI. ploja).

O----------------- o———o

VALKATA

Aš nedirbu darbo, —
Vis po Dievo stogu;
Matau daugel vargo, 
Viskas nepatogu.

Kol vasara šilta —
Gera vendravoti;
Ateis žiema šalta —
Kur reiks apsistoti?

* • ’į?'Reiks gaut šiltą rūbą,
Apsidengti kūną, — Z
Kas Įleis į stubą, -
Ir kas duos man duoną?

Reikės šaltis kęsti, —
Gal priseis badauti;
Reiks pastogėn lįsti,
Reiks ir ubagauti....

Gerai jei pataikyt —
Kur pas žmogų gerą,
Kurs duoda pavalgyt,
Iš namų nevaro.

Bet jeigu užkflydi,
Kur nors pas skupuolį, —
Blogus žodžius girdi,
Miels mano varguoli!... \

Visiką ką išgirsti,
Nors būtų blogiausia,
Turi nutylėti,
Turi būt geriausia...

Taip diena iš dienos *
Aš tolyn keliauju,
Ir duonos prašyti 
Niekad nepaliauju.

Gal išauš dar rytas
Del manęs žadėtas;
Paliks mane vargas,
Pagerbs mane svietas.

Tie pagerbs tik mane, 
Kurie mėgst dainuoti; ' 
Jie rasėjų darbus 
Moka apkainuoti.

Mat aš daug dainelių ;
Parašiau vargaudama;
Būdams be savųjų, ■■
Sviete ubagaudama.

— šilovarnis.

o-------------- o-------------- o

Ramus vėjas, gamta tyli, 
Kas pasaulėj mane myli?
Myli mane svajonėlės
Gilios, jautrios dainužėlės!...

A. J. Jokūbaitis, __ .
- i-*
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EINANČIOMS Į MOTERYSTĘ
Amerikonų Chorai Važiuoja Lietuvon

Rašo Dainų Mylėtojas

Rašo Pabudęs Vaidyla

bendrą visai žmo- 
gana svarbaus ir 
Kriukelis išdėstė, 
kartu neturiu jau

p. P. 
antru 
pakartoti, 
vienoje vietoje su g.

Šių metų 3 Nr. “Vienybės” P. 
Kriukelis, palietė gana svar
bų klausimą, 
nijai. Daug 
aiškiai 
kuo aš 
rekalo

Bet
Kriukelio nuomone aš nesutin
ku, t. y. kad mergina visuomet 
turi eita už tokio, kuris yra to
kio luomo, kaip ir ji. žinoma, 
galima sakyti, kad “sulyg Jur
gio ir kepurė;” tik šis priežodis 
Šiame dalyke jau netinka. Jis 
rašo, kad inteHigento moteris iš 
tekėjus už sodiečio negali būti 
laiminga.” O delko negali būti 
laiminga? O aš sakau, kad iš 
meilės ištekėjus bus laiminga. 
Nes reikia priimti domėn, kad 
meilė neskiria vieno luomo nuo 
kito. Tegul ištekės sodietė už 
inteligento ir, jei vienas antrą 
mylės, bus laimingi, arba at
virkščiai.

Jis rašo, kad būnant vienam 
neapsišvietusiam, o kitam apsi
švietusiam, “tamsus bus tam 
priešingas.” Nieko panašaus. 
Jeigu bus tikra meilė pas abu, 
priešingumo nebus; nes kiekvie
nas norės, kad ką gera daryti 
mylimam asmeniui, o nebloga. 
O jeigu blogai daro, tai jau ne

iš meilės vesta. “Meilė yra ne
matoma ir nedalijama veltui; 
ją tik tam atiduok, prie kurio 
jokių kliūčių nėra,” taip rašo p. 
Kriukelis. O aš sakau visai prie 
šingai. Tiesą jisai sako, “kad 
meilė veltui nedalinama.” Nes 
į ką įsimylėjęs tikrai, nežiūri 
nei vienas nei antras luomo ir 
eina, ir siekia prie to, nors tan
kiai ir gyvybę padeda. Tam ga
lime pavyzdžių paimti ir iš is
torijos.

Paskiau rašo, kad gali varg
šas įsimylėti į karalaitę, arba 
tam atvirkščiai, ir pripažįsta 
pats tą teisybę, bet netiki, kad 
jie gali būti laimingi. O aš sa
kau kad gali. Pavyzdį paimkim 
iš Lietuvos istorijos, kaip mūši, 
kunigaikštis Keistutis vedė pa
prastą mergaitę Birutę. Ir jis ją 
vedė iš meilės, nors mergaitė 
visai neatitiko jo luomui. Jis 
kunigaikščiu būdamas, galėjo 
vesti taippat kunigaikštytę, o 
delko to nedarė? Dėlto, kad ne 
vienos nemylėjo. Vedė tą, kurią 
tikrai mylėjo ir buvo laimingas.

Iš to seka, kad tekėt reikia 
už to, kurį tu myli; ir jei jis 
tave myli, visai nežiūrėkit, ar 
jis karalius, ar paprastas dar
bininkas, būsite sesutės, laimin
gos.

Atidarytas Naujas Didžiausias
AKC. “ŠVYTURIO” BENDROVĖS

N
3305 So. Halsted Street, Chicago, Ill.

Visos Naujos Knygos iš Lietuvos
Sutaiso Knygynus ir Bibliotekas. Pristato mokykloms Vadovėlius 

Reikalaukite Naujo Katalogo

Kainos Labai žemos

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apio elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas šoforio-mokaniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVTČUS 

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

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis

kaip: Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžy.

Jeigu tas įvyks (o įvykinti 
lengva), tai pirmą sykį istori
joje amerikonų choras dainuos 
Lietuvoje, ir amerikonai daini
ninkai užmegs artimus ryšius 
su Lietuvos dainininkais.

Tas įvykis laibai pradžiugins 
lietuvius, kultūros darbuotojus.

Daina yra tarptautinė žmo
nijos kultūros pabūkle/todėl į- 
vairių tautų dainininkai sten
giasi užmegsti tarp savęs vieną 
šito kilnaus meno giminybę.

Garsi Amerikos “Internation
al Music League” (Tarptautinė 
Muzikos Lyga), turinti savo bu 
veinę 58 W. 58th St., New Yor
ke, pasikillnijo šįmet pasiusti di 
delj mišrų chorą, sūsidedantį iš 
500 dainininkų ir dainininkių, 
turėti dainų koncertus visose 
Europos valstybėse. Visas tas 
būrys išvyksta Europon Birže
lio mėn, šių metų, ir pasida
linę į 3 grupes ketina atlikti 
tą savo įdomų maršrutą.

Tikslas šitos jų kelionės es
ąs sekantis. Tarptautinė Muzi- sekamaj.
kos Lyga važiuos į kiekvieną j{US prawįžengusius politikoje -

Pranešama i

Lenkai Atrado Lietuvoj 
“Inkviziciją”

Jeigu būtų surengtos tarp
tautinės melagių lenktynės, ta: 
lenkai be abejonės laimėtų pir
miausią dovaną, štai pavyzdi: 
jų melų.

Į Lenkų laikraštis ‘Rolnik” i 
27 d. Vasario, 1925 praneš

Lietuviai kankina le:

BROOKLYN, N. Y. ir “Gar-

Lietuviški Bizniai Brooklyne

Kaiip tik būdavo ateinu į “V- 
bės” ofisą, tai buvęs jo vedė
jas pil. A. Augimas, sako: — 
“Jonai, duok cigarą: tavo ciga
rai labai geri; aš juos myliu 
rūkyt. Jūsų padaryti cigarai go 
niausi Brooklyne, nes jeigu bū
tų tik tokie, kaip žydo, tad ne 
galėtumėt užsilaikyt. Mat lie 
tuvių toks papratimas: jeigu 
ietuvio tokis tavoras, kaip žydo 
ai eina pas žydus.”

Kodėl lietuviai žydberniauja, 
tai gal tik Maižis galėtų tikrai 
atsakyt, o gal lietuviai, kaip ir

valstybę ir jų didesniuose mies-j “Vilnius,
tuose duos dainų koncertus. Vi-1 Kauno ap’ie baisias kankyne 
są pelną nuo koncertų jie pave- ]enkiškų kalinių. Kauno kalėji 

me randasi 58 lenkiški kaliniai 
tame skaitfliuje 5 moterys; 16 kitus nekurtuos niekverčius pa
kaimių nuteista neapribotam įpročius, nuo lenkų pasekė taip-
laikui, likusieji nuo 4 iki 20 me- pat ir žydlberniavimą. Nes len
tų. Lietuviai elgiasi su kali
niais, kaip viduramžiuose 

(tasi; visi politiški kaliniai pan-

da tos šalies koncertų rengė
jams, bet su išlyga, kad tos ša
lies dainininkų chorai prisiža
dėtų atvykti į Amerikos “Dai
nos šventę,” kuri įvyks 1926 
metuose (laikas ir vieta dar ne
paskirta). Taigi pelnas nuo ši
tų koncertų ir būtų sunaudo-'čuose; už mažausį nusikaltimą | 
jamas kelionei tų šalių chorų,1—kūniška bausmė, taipogi tam ki bizniai 
kurie vyks į minėtą AmerikosJsjame urve iki 14 dienų. Dėlei visi bizniai tik žydų rankose; 
“Dainos šventę. išgavimo prisipažinimo iš kali- nors North ir South nuo Grand

Lietuvon minėtasis Amerikos nių parenkami būdai; išlaužy- St. tik lietuviai gyvena. Rods 
choras ketina pribūti apie pa-Imas pirštų, perdūrimas 
baigą Liepos mėnesio, š. i
Dėlto Tarptautinė Muzikos Ly- šlapią audimą ir davimą netį- smulkaus pobūdžio ir pramonė- 
ga jau kreipusis pas žinomą 
chorų vadą Brooklyne — p. K^ 
Strumskį, prašydama, kad jisai 
susirašytų su Lietuvos chorų 
vadais, kurie turėtų savo tarpe 
susitarti ir jau telegramų pri
siųsti p. Strumskiui amerikonų 
choro pakvietimą .Lietuvon (be 
pakvietimo jie gal ir neva
žiuos).

Girdėtis, kad p. Strumskis 
jau parašęs Lietuvon sekan
tiems muzikos ir chorų vadam: 
J. Naujaliui, Starkai, A. Sodei
kai ir St. Šimkui. Jeigu iš Lie
tuvos pakvietimas laiku ateis, 
tai Amerikos choras galės duo
ti dainų koncertus bent ketu
riuose didesniuose miestuose,

kai, nors ir dabar žydus kei 
elg- kia, bet viską nuo žydui perki:

si.
Brooklyne ant Grand St. viso-

randasi ir veik tie

kojų, šalinėse gatvėse ir lietuviai kai 
m/mušimas geležine štangele per kur laiko biznelius, bet labai

kro kunigo išpažinčiai.
Iš to matome, kad Lietuvoje vių darbininkų 

lenkiškų šnipų netrūksta, bet 
jų ir melagių bent esama!

F. Mikolainis.

Siuvėjų “Išnaudojimas 
Vėla Padidėjo!

LAIVAKORTES 
NUPIGINTA KAINA

bu mokyklą. Mokykla atdara
n no 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
128 — 2nd Avenas, (Kampu 14 gatvės) New York City

OSVALDAS KIBURIS HARRIMan haPAG

UŽEIGA
yra gsriausU East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanins valglna, 
oikandlias ir 4r»ngijk$ nžSJimę. P ralo m e nepamiršt! atsilankyti pas —

BU OLHNMORH AVEICUH.
(Bait New York)

BBOOKLYM, V. T.
Tel. Cypress BOSO

I« NEW YORKO Į J /a/\ /• 
KAUNĄ IR ATGAL */||'A 

(Pridedant Taksą) »vt/

Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvą Nupiginta laivakorte. Mū
są keleiviai ifi Hamburgo bus nu
vežti Kutinau tam tikru traukiniu.

Nepiliečiai grįžtanti bėgy mo
ty nepapuola po kvota.

Užsisakykite viet$ tuoj

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

Del informacijų kreipkitės pas vie 
tos agentą arba į

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

Komunistam valdant Brook
lyn© Amalgameitų Unijos lietu
vių skyrių darbininkų išnaudo
jimas žymiai tyųvo sumažėjęs. 
Na, o kad panaikinti išnaudoji
mą, tai visu pirmu reikėjo iš
naikinti tuos, kurie išnaudoja. 
Naikinimo darbas ėjo taip ge
rai, kad iš 46 lietuviškų siuvy
klų buvo pasilikę tik 23. Reiš
kia, išnaudojimas pas kriaučius 
buvo susimažinęs 50 nuoš. — 
geriau ne kad Rusijoj. Kad ge
riau supratus komunistų vieš
patavimo “nuopelnus, ” tai štai 
kas galima pasakyti. Pereitų 
metų vasarą, kuomet buvo pa
ti darbymetė, tai lietuviškų 
kriaučių būdavo 3—400 Unijos 
ofise be darbo. Vadinasi juos 
niekas ndbe iš naudojo, nes ir iš
naudotojų tiek daug nebuvo. 
Dabar vėla “išnaudotojų” skai
čius paaugo ir randasi jau 
apie 32 lietuvių dirbtuvės. Bet 
už tai darbininkų Unijos ofi
se be darbo jau taip kaip nėra, 
o į vasarą jų visai neliks.

Taigi, kaip matote, komunis
tai labai puikiai nuo išnaudoji
mo darbininkus apsaugojo. Darb 
davius subankrutuoja, darbiniu 
kirs suvaro į Unijos ofisą ir... 
rusiškas rojus. Jeigu nenorite 
būti “išnaudojami,” arba neno
rite dirbti, tai atiduokit loka- 
lo valdymą vėla į komunistų 
rankas,
kins visus “išnaudotojus,” pa
liekant tik tas dirbtuves, kurio
se dirba daugiausia komunistų.

Bet rodos, kriaučiai šito ko- 
nunistų “apsaugojimo nuo iš- 
laudojimo” daugiau jau neno- 
■ės. Vis Kriaučius.

kaip

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

-K.

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

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

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

U0LLANA 0 S AMERICA UNEtt^
TiontiH trumpas kelias per Rotter

dam ’ą, į ir iš visų dailų

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

Laivai kas savaitf
Neprilygstami patognmal 

Mes pagelbstimo ganti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonas sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivą tvarkraitis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delel 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York..

“Vienybė,” “Laisvė” 
sas, ” kaipo vietiniai 
čiai, galėtų milžinišką darbą at
likt, vietoje ginčytis už pilką 
kaulą. Beesant daug lietuviškų 
biznių, galėtų turėt daug apgar
sinimų ir įvairių spaustuvei dar
bų; turėtų sau naudą ir išau
gintų lietuvišką pramonę lietu
višką inteligentiją (dirbant len
gvesnį darbą galėtų daugelis ei
ti mokslan). Nereiktų nuolatos 
kaulyt iš visuomenės pinigų pa
laikymui -laikraščių. Juk angliš
ki laikraščiai pusę savo užsilai
kymui už apgarsinimus paimi, 
ir darosi turtingi; milžiniškus 
budinkus turi ir tt.

Žydams kaip tik prireikėjo 
tuojaus sudėjo 8 milionus do 
larių ir pastatė Universitetą Pa 
lestinoje, pasidėkavojant biz
niams. Kuom Brooklyn© lietu
viai gali pasidžiaugti? Turbūt 
tik keliomis vakarienėmis.

Jonas Naujokas.

SOMERSET, PA.

įvairios žinios
i

Būdamas prie “Apskrities 
Namo” (County Home) suma
niau keletą žodžių parašyti “V- 
bės” skaitytojams apie šitą vie
tą ir jos apylinkę.

čia lietuvių vsai mažai yra, 
— apie visą Somerset rastum 
gal kokią 20. Man labai nuobo
du. Čia pilna tik “pilotų” (?), 
ungarų. prūsų ir “papos vai
kų,” po visą Somerset apskri
tį pasisklaisčiusių.

Lietuviai čia per tai nesilai
ko. kad čia visos kasyklos yra 
skubinės. čia daugiausiai pabė
gėliai su svetimom moterim. 
Vienas buvo ir iš New Yorko 
(Jokubauskas) su kito moteria. 
Taipgi buvo antras J. Kvedai-

Įje visai mažą rolę lošia, lietu- 
neužlaiko, nes 

smulkūs bizniai nereikalauja pa 
gelbininkų; pats atlieka.

Ant Grand St. ir Berrry, už
laiko mėsūnyčią du geri vyrai 
lietuviai: A. Kundrotas ir A. 
Mikalauskas. Nors mėsos kuo- 
geriausios rūšies ir švarumas 
bei patogumas labai geras, vie
nok lietuvės moterėlės landžio
ja ir perkasi nuo žydų; mat jos 
džiaugiasi, kad žydai kiaulieną 
mėsą pardavinėja ir pasmirdu
sius “šolderius;” džiaugiasi, 
kad žydas jau lašinius parduo
da, tai turbūt netrukus bus ka
talikas; todėl ir kad pasmirdu- tis, trečias Al. Antanaitis, 
sius perka, pačios valgo ir sa
vo 'vyrus vaUgydina...

Čia yra tokių vietų, kad nei 
Dievas nei kipšas gal jų nežino. 

Williamsburge skaitoma apie'Pasitaikė man užtikti tarpe kai 
30.000 lietuvių, o tik dvi duon
kepės randasi: “Garso” ir 
“Varpo.” Nors duona kuogeriau 
šia, tik užuodus kvapsnį jau 
norisi valgyt, o vienok užslilai- 
ko, tik per gabumą ir sumanu
mą — AI. šriupskio, labai en
ergiško žmogaus ir kitų. Geriau 
šia žydo duona 50 nuošimčių 
prastesnė už šriupskio duoną, 
Vienok daug žydiški! duonkepių 
mūsų bobeiikoms duoną kepa. 
Juk Brooklyne galėtų būt daug 
lietuviškų duonkepių.

Taip ir su kitomis pramonė-, 
mis. Lietuviški laikraščiai pri
valėtų kreipti domės, budinda-

nu vieną kasyklų ir keletą stu- 
bų, kur radau ir vieną lietuvį. 
Bet jis taip gyvena, kad galė
tum jo per visus laikraščius pa
ieškoti, vistiek nesurastum.

Kitados ir aš gyvenau Broo
klyne, kur panašiai labai mažai 
dar lietuvių buvo. Tuomet buvo 
kaip tik atvažiavęs iš Peter
burgo kun. Juodišius ir pradėjo 
parapiją tvert. Tai buvo jau 
senai atgal.

Dar aš vieno dalyko norėčiau, 
būtent, kad matyčiau laikraš
ty aprašyta karą lietuvių su 
pilotais Plymouth, Pa. Aš to ne
galiu aprašyt. Tai buvo 1889

Dr.HUMPHRZYS’99

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

At all Druggist* 30 cents. • 
HUMPHREYS’ HOMED. MEDICINE CO.

156 William Street. New York

For Grip, Influenza

Užrašykit
“Vienybę”

Savo Giminėms
Lietuvoje.

jų buvo kokis 100, o lietuvių 
gal 50. Ale, bratuli, kaip grie- 
bėm pilotus, tai kaip bematai 
nuginklavom ir kad davėm, tai 
davėm! (Rašytojas matomai mi 
ni lietuvių kovas su lenkais 
Plyimouthe, kuomet lenkai iš- 
kasinėjo iŠ kapinių lietuvių la
vonus ir išmėtė laukan. Red.)

Tai tiek aš šiuo sykiu para
šau. Jurgis Aleksa.

AMSTERDAM, N. Y.

Amerikos Lietuvių Kliubo 
Basketball Jauktas

šis mūsų miesto lietuvių pa
garsėjęs Basketball Jauktas 
(tymas), užbaigdamas šį sezo
ną išėjo laimėtojais ir su di
dele energija pasiryžo rengtis 
ateinančiam metui, laimėti vi
sus grajus. šįmet prisiėjo pra
laimėt 2 graju iš 20.

Nors prisiėjo susiremt su mil 
žiniškais jauktais, kurie priklau 
sė prie Valstijos Lygos (State 
League), kaip tai: Albany, Sche 
neetady ir kitur; nors A. L. K. 
jau'ktui prisiėjo ištempt visas 
pajėgas, vienok laimėtos perga
lės pakėlė mūsų ūpą iki augš- 
čiausio laipsnio.

šis mūsų jauktas, abelnai per 
visą pereitą sezoną padarė 689 
punktus, 
darė vos 
didžiuma 
pusėje.

Mūsų
vedėjai buvo: Juozas Ačius ir 
M. Dargus. Jaukto kapitonu bu
vo V. Staniulis, kuris padarė 
daugiausiai punktų, net 149. 
Antras iš eilės stovėjo R. Ar
vauskas, su 145. Mūsų “žai
bas” E. Straugys buvo trečiuo
ju su 124. J. Valastauskas turė
jo 118, C. Belponis 84 ir J. Be- 
deckis 68. M. Dargus.

o jų priešininkai pa- 
365. Tai ženklina, kad 
laimėjimų yra mūsų

šio smarkaus jaukto

o tuomet jie išnai-

Stovi iš kairės dešinėn: — J. Valastauskas, J. Redeckas, V. Staniulis, kap. sėdi: J. Ačius,
PIRKITE 

VIENYBĖS” 
ŠĖRŲ! I StOVl IS Kaires uesuien; — .1. v autsiausnas, j. ivvuet 

C. Belponis, E. Strnugys, R. Arvauskas, M. Dargus.
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KODĖL “KRIKŠČIONYS”
VEDASI SU KITATAUTĖMIS

Kaip nuo pilvo skaudėjimo 
yra vaistų, taip yra vaistų, ku
rie perdirba žmogaus galvą ir 
širdį.

Kada Lietuva pasiskelbė lais
va, savistovi respublika, tai 
“krikščionys” visomis keturio
mis pradėjo lįsti į valdiškas į- 
staigas. Mat jie tingi dirbti, bet 
mėgsta kur po ėgliais samany
nuose miegoti. Tiems “samanų 
dėdėms” parūpo automobiliai, 
Reino vynas ir kitkas.

Visa bėda, kad “krikščionys” 
neturi patriotizmo, o be to jie 
žmonėms neįtiks, žmonės trokš
ta, kad jie juos vestų į Vil
nių, o jie veda į Varšuvą, į Ro
mą.

Taigi sumanė ieškoti vaistų, 
kad jų širdyse išdygtų patrio
tizmas. Bet kaip Rusijoje, visi 
vaistai buvo panaikinti, kaipo 
buržuazijos išmislas, o Lietuvo
je jokių vaistų nebuvo, kaip tik 
“kastorka”, taigi sumanė va
žiuoti į Paryžių. Ten gi bedievis 
kas kraštas, tai notoje vaistų, 
kad širdis palnktų prie Lietu
vos, kad pamylėtų pilkasermė- 
gius, jiems davė... Ispaniškų mu 
šių!

Ir kas iš to išėjo? O gi mū
sų “krikščionys” taip užsidegė 

prie moterų, kad nebegalėjo 
pakęsti nei vienes valandos bū
ti kavalieriais, ir ten ant vie
tos vedėsi: francaites, vokie
taites, — sako kad nestinga ir 
žydelikaičių.

Taigi vietoje atsivežti patrio
tizmą, atvežė svetimas bobas. 
Bravo, “krikščionys! ’’

Tarkos Kiaušinis.

NAUJAUSI VĖJOGRAMAI 
(Mūsų Virvcgramo Avant ura)

Kaunas. — Kaip jau ameri
kiečiams žinoma, anandien Kau
ne ištiko akmenų ir sugedusių 
kiaušinių .sniegas. Audroje nie
kas daugiau nenukentėjo, tik 
jėzuito Zecchini langai. Vienas 
akmuo net dviejų svarų sunku
mo įkrito vidun. Tą sampelį p. 
Zecchini ketinąs nusivežti Ro
mon ir pasirodyti, kaip dide
liais akmenais sninga Lietuvoje 
į Papos atstovų butą.

Maskva. — Rojaus Tribuno
lo posėdy, nutarta triukšmingai 
išmesti iš dangaus dar vienas 
archangelas, tovarišč Radek, ku 
ris, kaip ir archangelas Trockis, 
buvo jau labai Įsididžiavęš prieš 
chamunizmo ponądievą.

Skiepas. — Buvusi Trockio, o 
dabar “Frances Milžtuvė” pra

nešė apie milžinišką buržuaziš- 
kes valdžios suokalbį prieš re
voliucinį proletaratą Lietuvoje. 
Pasirodo, kad Kaune, prie vie
nos bažnyčios kampo guli juo
da pastipusi katė, ir kelinta die
na jos niekas nepaima (tas 
tęsiasi, pamislykit, jau nuo Ba
landžio 8 d. vakare!). Draugai 
su pasipiktinimu ir sako: “Kad 
Maskvoje, ji senai būtų atsidū
rusi ant skaurados. O dabar 
Lietuvoje — niekas neima!”

—o— '
Ukmergė (Romuvoje). — 

Garsus kapucinas “tėvas” Ka
zimieras, kuris anais metais sa
vo maldomis ir misijomis no
rėjo atidaryti akis visiems ap- 
jakusiems Amerikos laisvama
niams, dabar patsai patiko ne
laimę — apjako dešine akia. 
Girdėtis, kad jis kreipsiąs į tuos 
pačius Amerikos laisvamanius, 
kad duotų aukų sugrąžinti jam 
pačiam regėjimą per gerą dak
tarą.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

šiomis dienomis gavau nuo 
savo brolio iš Lietuvos sekamo 
turinio laiškutį: “Kaunas, Lie
tuva.
Brangus brolyti: —

Kada aš dar gyvenau Brook- 
lyne, tai patyriau, kad ten su
gedusių kiaušinių netrūksta. 
Būk toks geras ir prisiūsk, kai 
galima greičiau nors keletą do- 
zinų. Pas mus pašvinkusių kiau 
žinių mažai randasi. O gerų 
gaila. Nes, kaip priežodis sako: 
“jei kuinas netikęs, tad jam ir 
kulkos į kaktą gaila.” Jūsų bro
lis.

Po perskaitymui šito laiško, 
aš su savo bbbelka visą vaka
rą išdiskusavome ir negalėjome 
prieit prie išvados, kokiems ga
lams jam del arklio (pas mus 
jei jis blogas vadina kuinu) 
reikalingi kiaušiniai? Taigi, gal 
kas iš Tarkos parapijonų iš
aiškins šito laiško prasmę?

šienpjūvėjas.

MUSU SKELBIMAI
(Garsinkitės “Tarkoj” visi!)

Ieškau gero kambario, su pil
nu burdu. Geistina prie vedu
sios poros, kuri neturi vaikų. 
Kur vyras dirba ant naktų, mo
kei ir brangiau. D. R. Angas 

13 Išgver Str.
Klyn, N. Y.

Parendavojam gerą kumštį. 
Praktiškai išmėgintas ir net 
teismuose rasta atsakantis viso
kiuose atsitikimuose, k. a. mitin 
guose, saliūnuose, ant kampų, 
etc. Galima išsiųsti ir į kitus 
piiestus už pigią vendą. Atsi- 
šaukit bile kada.

Kumščių Biuras,
Ten Eik ir Rasi.

KARŠTAS TAUTIETIS, VIS 
KARŠTAS

Mūsų karštas tautietis, gerb. 
M. J. Damijonaitis, pagyvenęs 
geroką laiką našliu, pajuto šir
dy dar neišgaravusią jaunystę 
ir (kaip rašo Chicagos laikraš
čiai) tylomis išvyko į Californi- 
ją, kur taipgi ilgisi jaunystės 
dienų “sena jo pažįstama — ir 
gi našlė.”

Šventakupriai, šaukia: “Valio, 
drauge! Parodyk visiems, kad 
neveltui esi vadinamas karštu 
tautiečiu!!!”

Išrišimas Uždavinio Nr. 3 
žąsų lėkė 22.
Rišama sekamai: lėkė 22; pri 

dėk 22 ir dar 22. Pridėk pusę 
tas.
tiek (33) ir 1 vilką. Tai ir šim-

Išrišo gerai: K. Svidris, Eli
zabeth, N. J.

“TARKOS” SPAVEDNYČIA
J. Postis. — Ačiū už uždavinį 

apie saliūnininkus su bačkutėm, 
bet mes tokį uždavinį jau tu
rėjom 1924 m. Bandykit sukli
juoti kitokių.

Leipalingio Dzūkui, Lawrence 
— Su tamstos klausimu mūsų 
klebonas sakė nenorįs užsiimt, 
nes jis merginų pamestų daik
tų nerankiojąs. Vienok jeigu ji 
sai rastų bažnyčioje muftą, tai 
jis sakė, kad nesakytų, kaip 
kad jūsų kunigas labai grubi- 
joniškai pranešė: “radau radi
nį — viršus juodas, vidus rau
donas, o kai įkiši tai šilta.” Jis 
sako užšauktų šitaip: “Radau 
muftą. Prašau pamest ir kitą.”

KAS KOKIS?
Ožys — kuprotas, 
žydas — barzdotas; 
Bajoras — biednas, — 
žino kiekvienas.
Katins — ūsuotas, 
šuva — kudlotas. 
čigons — makliorius, 
Vengras — pedliorius. 
šiaučius — siuvėjas, 
Kriaučius — kirpėjas.

ž ve j is žvejoja, 
Kvailys bėgioja.

Taip kožnas vienas, 
Turčius ar biednas, —

Palei natūrą
Gauna į skūrą.

— šilovarnis.

SENELIŲ PYKTIS
— Ei, bobut, bobut, tavo 

barščiai be druskos!
— Tai mat senpailaikis ką su

pranta! Tai tavo burna nuo 
pypkės prikartus, — nebežinai, 
kur sūru, kur ne.

— Bebūt, kur gi mano vy
žos? Manau drožti į kermošių.

— Kur tupėjai, ten padėjai.. 
Pasiieškok sau; aš paskui tavo 
vyžas nesekioju.

— Bobut, kurgi mano kepu
rė?

— Gaidžio pauodegy...
— Kad su tavim, bobut, šį

ryt negalima susikalbėti.
Vakare senelis grįžta iš ker

mošiaus ir parneša bobutei di
delę bandą.

— Ok tu mano seneliuk! šla
pi tavo skrebe liukai, duok pa
džiausiu. Tiesk kojeles, aš vyže
les nuausiu. Te košelės, te pie
nelio. Gal nori ir sviestelio? 
(Papt, papt į ūsus).

Petras Kriukelis.

PUSLM 
UtDBGI- 

MA1

Aysaagok Sveikai*

SAN VKITS
ProfilaktM vyrami, 

geriansia apsanga 
po nžaikrėtimo. 

Didelė triūbelč B5c. 
(Tarba (4’b) *1.

Visose aptlekose ar 
8an-Y-Kit Dept. A. 

OS Beekman St. 
New York 

PraSyk apraSymę

Greitas ir Pigus Pardavimas
Parsiduoda krautuvė saldainių, ci

garų ir cigaretę. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastis ntsižinosito ant 
vietos. 19 Bushwick Av.,

Brooklyn, N. Y. (48

Ranka Ranką 
Mazgoja ,

Mos lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštį-literatūrų ir Lietuvių 
Tau^! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kaa-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
kę pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus r&kysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, rest.au 
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytų

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų išsinnčiam Ci
garus visur po Amerikų j ki

tus miestus lietuviškiems bisnie- 
riams.

Tėmyk! mes perkrausime sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais public Library. Nau
jas adresas:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

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

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

“VIENYBES” EKSKURSIJA
GEGUZIO-MAY 30 D. SU PALYDOVAIS U. S. LINES EKSKURSIJA .....

BIRZELIO-JUNE 20 D.
“Vienybės” Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai 

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius
šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

UŽ

Iš New Yorke Kaunan ir Atgal
PER BREMENĄ 

UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS 

„PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“

“Pres.

• • $ j • | t ’ • 1* t _ * T * j |

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

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

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

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

Kiti agentai, norinti, kad jų keleiviai gerai ir tvarkiai nu
važiavę į Lietuvą girtų juos, lai susineša su “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 jū
rių keliauninkas; jis vartoja keletą kalbų ir yra gerai 
apsipažinęs su kelionės sąlygomis Europoje.

Jis Važiuos Laivu *"

VIENYBES“ AGENTŪRA
133 GRAND STREET BROOKLYN, N. Yi
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A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis.

siskaityiti iš laikraščio “The 
Motor Camper and Tourist,” 
kuri galit pirkti visose laikraš
čių pardavyklose (stands).

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

Pittsburgh, Pa.: — J. Vaizas 
J. Sabanas.

Lietuvon užrašė savo gimi
nėms šie vientaučiai: J. Dargis 
— Povilui Dargini, Šiaulių Gim 
nazijon; J. Kiudas — Jonui Po 
eini, Kaltinėnų paštas; J. šar- 
penskis — Jonui šarpenskiui, 
Butrimonių paštas.

Visi šitie užsirašė per “Vie
nybės’ ’ 
Stankų.

per

visą 
virš 

vi

gavusių tų rūbelių, 
komitetu išdalinta 
59 įseimynų, kuriose buvo 

vaikai ir 18 senučių.

■MM

Įgaliotinį, pil. A. B.

gas 
sila,

Per 
rūbai

įso

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Sandariečiui: — Atsiprašom, 

kad neįdesini. Viena, kad apie 
tai mums nežinomas daiktas, an 
tra — tai priklauso šios organi
zacijos organui. Gal persiusti 
“Sandarai ?”

Jaunuoliui: — Mums patiems 
p. Strassellio antrašas nežino
mas.

K. Barauskui
paklausimas atėjo pirm 
mes 
n-re
žodyno II-sis sąsiuviny* jau
atėjo. Galėsim išsiųsti. Jam —

RŪBŲ DALINIMO KOMITE
TAI LIETUVOJE

Rašo K. širvydienė

Kartais iš mažo daikto pasi- 
dideii, kaip mums Brook- 
Globietėms pavyko paju- 
Lietuvoje. Mes čionai ren- 
nuo labdaringų žmonių rū 

siun-
užtikėti-Tamstos 

negu 
>pie tai jau pranešėm per 
“Vienybės”, kad Būgos

<$1.50.
Tautininkui:

gražus, bet mus pačius išgi- 
riantis. Nepritinka dėt. Gerai, 
kad randate mūsų nusistaty
mus visuomet neklaidingus. A- 
čiu!

Sportui:
(camps) automobiliais ir geriau 
sius del tokių važinėjimų kelius 
bei vietas. Tamsta galėsit pa

Straipsnis 
mus pačius 

epritinka dėt.

Apie kempes

daro 
lyno 
dinti 
kam
helius, kuriuos pirmiaus 
tinėjom atskiriems 
niems asmenims išdalinti bied- 
nųjų našlaičiams.

Visai neilgų laikų laukus, ši
tas darbas pagarsėjo Rokiškio 
apylinkėje, kur pasidarbavimu 
“Vienybės” bendradarbio P. 
Kriukelio likosi sutvertas “Naš
laičių Mcjkinių šelpimo Komi
tetas,’’ dideliame Ulytėlės kai
me (Komitetai! įeina: P. Kriu
kelis, O. Grigonytė ir M. Kriti
kei ienė) .

Neužilgo susitvėrė tokis pat 
komitetas Panemunėly, su pir
mininku K. Bimba.

Abiejose tose vietose tapo iš-

dalinta, rūbelių, amerikiečių su 
aukotų ir Brooklyno L. M. D. 
Dr-jos persiustų Lietuvon 
paštą pakeliais.

šiomis dienomis gavome 
pluoštą protokolų iš abiejų 
minėtųjų komitetų, taipgi
sos eilės kvitų nuo pačių vai
kelių ir nelaimingų moterų naš
lių, 
albu 
tarp 
187
išdalinta 239 štukos rūbų, ką 
asmeniškos rašto kvi.tog mums 
Ii ūdija.

Tuo dalyku pradeda domėtis 
ir jaunoji inteligentija. Paveiz- 
dan gavome laišką nuo Kazio 
Karazijos, kuris Rokiškio Gim
nazijoj eina VII klase. Jisai ra
šo:

ir vargingai eidamas Dir
busiu labai patenkintas, 

jei galėsiu kuo nors padėti ne
turtingiems mokslą ir ąpšvietą 
mylintiems.”

Taigi veik jau tversis tre
čias komitetas rūbų dalinimui 
Lietu vos vargi ilgiesi a m s.

Prie rūbų dalinimo P. Kriu
kelis rašo: “Kai dalinome rū
belius, tai žmonės verkė iš 
džiaugsmo. Dalinimo darbas bū 
na ir sunkus, nes nekurie tam
sūs žmonės per prievartą rei
kalauja pašalpos, nes jie $ako,

“Liet. Mot. Glob. Dr-jai, 
Brooklyne, N. Y.

Didžiai gerbiamos sesutės!
Girdėjau apie Tamstų gailes

tingumų ir geras širdis, dėlto 
aš Kazys Karazija išdrįstu iš 
Tamstų maldauti malonės. Pri- 
siūskit man Tamstos pašalpos 
rūbų; netinkamus sau rūbus, 
išdalinsiu neturtingiems.

Mano gimtinė Svidenių sodž. 
Kupiškio valse. Panevėžio aps.; 
dabar gyvenu Rokišky, lankau 
Gimnazijų, esu VII klasėj, turiu 
20 metų. Labai vargingai gyve
nu, nes iš savęs turiu viską tai
sytis ir pats savimi rūpintis. 
Mano gyvenimą gali paliudyti 
Petras Kriukelis, gerai Tams
toms žinomas asmuo.

Mano tėviškė arti Kupiškio, 
ir aš norėčia sutverti Kupiš
kyje draugija, šelpimo komitetų, 
kaip sutvėrė Petras Kriukelis 
Ulytėlės kaime.

Aš pats būdamas neturtin-

kad šią pašaipą Lietuvos vai- čijasi Jonelis. “Dideli, dideli, 
džia atsiuntė (!!!).” J Joneli; kad įeitumėm, tai mūsų

gaivų nesimatytų.” “Na gi, ei
nam ipasilyginti. ” Ir sueina ly
gintis.

Toliau eina Onelė su Petru
ku. “Onele, aš tave myliu! Ta
vęs amžinai neapleisiu; tu man 
labai patinki... O kaip gražus 
tas gojelis, su žaliuojančiomis 
pušelėmis ir žydinčiomis gėle
lėmis!”... “Nei gražus, nei ko” 
ginčiojasi Onelė. “Na, deram, 
einam pasižiūrėtų.” Ir štai dvi 
galvelės pranyksta žaliame go
jely.

Bažnyčioje po voty vos gieda 
“šventas Dieve,” o Onelė su 
Maryte tik ką įėjusios į bažny
čią mušasi į krūtinę: “Dieve 
susimylėk ant manęs nusidėjė
lės. Tikiu, kad dovanojai.”

Pavakaryje tėvučiai išeina 
apžiūrėti rugelių. “Kaimynei! 
Gal tavo arkliai mano rugius iš 
voliojo?” “Kaimynei, kaip Die
vą myliu, mano arkliai tvarte!” 
“Velnias juos žino, kieno 
guoliai! Gal briedžiai naktį 
klojasi.”

Ir taip slenka diena po
nos, iki Marytė .pareikalavus iš 
Kazelio lopšelio. O lopšelyje ir 
pasibaigiia “myliu.”

Kazelis ir Jonelis, ilgainiui 
pasijunta, kad dantys eina re
tyn, plaukai įbaltyn, ūkis nu
skurdo, — reikia pačios, bet tur 
tingos, kad ir ožkos. It -štai su
gertuvės, vestuvės, sugultuvės... 
Paskui — tari-bari už plaukų: 
“Tu ragana, negraži! Aš tavęs 
nemyliu. Aš tave ėmiau, kad 
gražus buvo kumelys, o ne tave 
ėmiau.”

Neužilgo iš šitų porelių ding-

Neikiek nenorėdamos mes sa
vo darbo padidinti, vienok skai
tome reikalingu su amerikie
čiais broliais ir sesutėmis savo 
darbuote pasidalinti ir prašyti, 
kad aukotumėt drapanų ir pi
nigų jų persiuntimui Lietuvon, 
—- nes mes pinigų mažai turim.

Siųsdami rūbus ar pinigus vi 
suomei dėkite antrašų: Lithua
nian Womens Relief Society, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

sta “aš tave myliu”, o užvieš- 
patauna rugių ir krūmų meilės 
kultūra, su naujo styliaus litą- • 
nija: “Tu ragana, etc.” b i mb t 
į sprandų; “tu vyža, nagine, 
pelėda” bac per nugarą. “O tu 
kelmas, kerėpla, nudilęs nora
gas!” — kabadkšt į viršugalvį 
su kačerga...

As Tave Myliu.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienytę’’ nr 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti šėrą, kreipkitės šiuo antrašu: 

927 W. 34th PLACE
Chicago, Ill.

Phono — Boulevard 0527

(Feljetonas)
Rašo Petras Kriukelis

Jei

te, leisji, aš atnešiau tau šilko 
skarelę.” ‘Ak tu Joneli, kaip 
aš tave myliu!” Durys atsivėrė 
ir vėl užsidarė.

Ir tik prašvitus durys nusto
jo varstytis. Tėtušėlis po kie
mą vaikščiodamas aimanuoja: 
“Dievulėliau, tai kad miego
jau! Negirdėjau nė kad tokio di 
delio vėjo būta. Va klėties sto
ge net dvi skylės išplėšta. Ok 
tu vėje, vėje, tu šelmi!”

šiandien šventė, dar net antra 
diena Sekminių. Marytė atsikė
lusi apibėga kaimą, kad gavus 
sau draugių eiti į bažnyčią. Pa
sirodė, kad visos trokšta Dievą 
pagarbinti. Ir štai išėjo iš kai
mo mergelių, baltų, kaip gulbe
lių. O paskui jas vejasi pilkų 
vyrelių, kaip vanagėlių. Netru
kus susilieja į vieną pulkelį ir, 
isirykiavę į eilę, paskęsta va
karuškų ir meilės nuotykiuose. 
Iš sykio visi bendrai klega, bet 
kuo tolyn, tuo eilė retėja ir iš 
eilės lieka tik porelės.

“Maryte, aš tave myliu” ta
ria Jonelis, ir dar priduria: “aš 
noriu su tavim ženytis.” “Oi. 
kokie dideli šįmet rugeliai!” 
Marytė lyg nenugirdus užveda 
kitą kiribą. “Nedideli, kas čia 
per didumas; tik lig kelių” gin-

Pilnai Prirengtas
Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmiiAo jo. 
Greitai, Patogiai, I.engva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržn ir ek
stra ašmenim, $1 ir augš.

Lietuva — meilės šalis, 
sutrauktum tik vieno vakarėlio 
šnabždėjimo žodžius “Aš tave 
myliu,” tai pasidarytų ūžesys, 
kad net vėjo viršūnės linktų 
prie žemės.

Jonas susitiko Marytę ant 
šventoriaus ir pašnabždomis sa
ko: “Aš tave myliu.” “Na, kad 
myli, tai nupirk kilogramą sal
dainių” atšauna Marytė. Ir štai 
po pamaldų visą penketą kilo
gramų saldainių Marytė namo 
velka, o paskiau čiulpdama mi
ni: “Kaip tie vyrai kvaili — 
už mergą ir dūšią prarastų!”

Vakare Marytė eina į klėtį il
sėtus, o kilogramų pirkėjai dil
gynėse tupi, kad paklausus Ma
rytę, kaip saldūs saldainiai bu
vo.

Brazdu-brazdu durys. “Kas 
čia?” pasigirsta balselis iš klė
ties. “Tai aš, Kazelis. Aš tave 
myliu.” “Na, kad mane myli, 
tai duok še butelį ladavos.” “še 
Maryte, tik atverk duris.” Du
rys atsivėrė ir vėl užsidarė.

Ir vėl — durys brazdu-bra- 
zdų. /‘‘Maryte, fsirddle, kasgi 

(čia brazdina?” “Tai gal tėtu
šis! Repeėkinkis, Kazeli pro 
stogą”... Kazeliskabardi-ka- 
bardi pro stogą, ir pliuppt Į 
dilgynę. .

O prie durių Jonelis: “Mary-

čia 
vai

die-

Valet Auto-Strop Razor
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$15.00 ir augityn

Balto, žalio ir Raudono 14kt.į 
aukso moteriškų laikrodėliui 
Galima gauti mūsų krautuvei 

RASHKINIS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

M ILK
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8-10
Tel. 1380 Greenpolnt Telephone 7807 Main

(Seniausia

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit uiganodinti
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duonų iš 
kepamo 

ir kitiems

ragintų 
keiksus, 

pokiliams.
su užsakymais

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

Mrs. Winslows
Syrup

duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 2876
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Tuipgi 
veins
suoniet kreipkitės 
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 
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miltų.
yostu-

Vi-

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka lakančiai darbai: IBbaliamaoJa ir laldeja mlruiiu ant vl»oklą 
kapinių. Pagrabai paraoiila nae papraičiaailą iki pmktlniaulą. Fariamdo karietai lai- 
dotnvAmt, veielljomi, krtkitynomi ir kitlemi >*«lvalin0jknami.

231 Bedford Ave 
BROOKLYN. NEW YORK

APETITINGAS. VALGIS
Komas yra mylimas valgis ir daugelis seiminin
kių jš jo visokiu valgiu padaro. Jei jūs mčgtumėt 
korno pudingą, kuris sutirptu burnoje iš gardu
mo, pabandykite šitą patarimą su Magnolia ar 
Star Pienu. Pabandykite šitas rūšis ir su kava, 
koko, ar kituose valgiuose, kur reikia sykiu ir 
pieno ir cukraus.

NAMIE PADARYTAS KORNO PUDINGAS
1 puodelis Magnolia ar 

Star Pieno
1 kenas kornų, kapotų
Aštuntadalis šaukštelio pi

pirų
Atmlcšk ploną vandenie, ir 
kiaušinius, kurmis, sviestą ir 
viską ii, garai ISsviostnotą 
iki -'sustings.”

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

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00 £

1 šaukštelis druskos
2 kiaušiniai, lengvai suplakti
1 puodelis karšto vandens
2 šaukšteliai sutirpinto svie

sto
beveik užvirink. Pamaišyk
kit-k?. Pridėk pianų, suversi:

pudingo indą ir lai kepa išlėto

Icibclių (ja
kai p tn ate

Lcibeliai nuo blėšiniii šitų yra brangūs. Už 250 
lito gauti a.>tuouiu3 šluotus peiliu jūsų virtuvei 
te savo virtuvei. Kiekvienai šeimininkei naudinga šita do
vana. Pradėkite šiandien taupyti loibelius. Dovaną galite 
gauti bile mūsų krautuvėje. Jei jūsų mieste nėra tokio1' 
krautuvės, tai pasiųskite i The Borden Premium Company, 
44 Hudson St., New York 
ino3 dovanos, ir ją gausite

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

TROJANKA
Registruotas vardas j S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švie
žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
ronėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krajavų Šalių.

Vartok i t. šitas žoleles del nosma-j 
gumų skilvio, taip kaip del noma- 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krutino.

Sutaisytu per Groblauską suvirs 
30 metų. Reikalaukit Groblnusko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro- 
janką.

Žiūrėkit del mūsų markės 
nimo.

Išdirbtas į dvi formatas šaknų: 
Cielos šaknys (stambios) kainu 35c. 
už Įinkeli. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalui!-

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

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

Pomirtiniai skyriai —- $150, 300, 600 Ir 1000
Pašalpos Skyriai —

|6.oo. B.oo ir 12.oo 1 savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adroin:

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

M

City, pažymėdami numerį norl- 
visai dykai.
KRAUTUVĖS

BROOKLYN, N. Y.
570 Atlantic Avenue 
netoli 1th Avenue
2 Sumner Avenue
netoli Broadway

© Babies 
»Love s

[i» I

264 Front Street

Tikra Lietuviška Ouona ; , Ikopa 

Keptuve 
įstaiga)

kurių

„Garsas”

Del raumnliškų skausmą, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
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 vartok i t Groblausko Zmljcč- 
nlką. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutes No. V

Albert G. Groblewski
and Co.

Plymouth, Penn.

Kas yražmogaus amžinas priešas? —
Jis netik sunkiausias Ilgas {varo, bet Ir 
l>ą paguldo. Rot tio. kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus nž 
nuo savo nuožmaus priešo 1

URBO LAX TABS (25 cental Ui skry
nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų žmo
guliu priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių k šankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlfikų, Homoopatiikų k kitokių 
vaistų tegalima gauti gorų pas —

Tel. 595 Grecnpoint.

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

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

Tel. 4428 Groenpoint.

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 6

Nedėliotais pagal susitarimų

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

tauta, 
i gra- 
plačtų 
COLD 
Baletų

URBAN’B
Šalčio), Jokių 
baksų apsiginkluok

!

I t
I

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y,
Telephone Greenpoint 1411 |

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

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

Norėdami pirkti namų ar bizni vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes > 

“ turimo įvairių namų ir biznių paru
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 

'* Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamų nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpiname kųoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatų i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

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

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

5
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Brooklyn© ir Apylinkes Žinios
'•Vlenybfia’i Adresu; 193-107 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Tele f ohm: 1117 Grunnotsil

SENASIS “VIENYBĖS” DIREKTORIATAS
(Vedęs “Vienybės” Bendrovės reikalus nuo Kovo 1, 1924 m. iki Kovo 7 d., 1925 m.)_ 
Pirmojoj eilėj sėdi iš kairės j dešinę: Pranas Bajoras. Sekretorius; A. Mikalauskas, pirminin
kas; Ksaveras Strumskis, 1-mas Vice-Pirmininkas; Jonas Beržietis; Antrojoj eilėj stovi iš kai
rės į dešinę: Vincas Kriaučiūnas, Iždininkas; Juozas Ginkus; Aleksandra šrupskis, 2-ras Vice 
Pirmininkas; Magdalena Miltakienė, Vladas šabūnas.

Vienybės Ekskursija 
Kai ką Nugąsdino

Man pasitaikė per Velykas 
išvažiuoti į laukus, parke pa
vaikščioti. Atsisėdau ant suolo 
ir skaitau “Vienybę.” štai gir
džiu, kad kas niurna už nuga
ros. Paėmė žingeidumas, gi 
klausau koks lietuvis kalbasi 
pats sau ir keikias: “Del tų 
buržujų nebegalima gyventi! 
Jau suėdė mus kriaučių unijo
je, dabar buržujai vėl lips ant 
kaklo. Prasimano visokių pai- 
belių, tai visokių vakarienių, 
kur tik rija ir geria, geria ir 
Ulfa. 'Dabar vėl ta vbu>TŽįu.fų 
“Vienybė” sumislino velnio tri- 
ksą
Lietuvą, tą buožių šalį. Visi tik 
ir kalba,* kad: aš važiuosiu po 
Sirvydo globa; nes jau kitos to
kios puikios progos nebus, kaip 
dabar 30 Gegužio, nes gražiau-

sias laikas pasigėrėti gamtos 
grožybėms ir paklausyti gegu
tės gražaus k ūk u. Na ir ‘kai nu
važiuos tas buržujus 4Vieny
bės” redaktorius, pamatys vis
ką savo trimis, kad taip nėra, 
kaip mes rašėm savo laikraš
čiuose, tai sugrįžęs jau neduos 
mums ramumo.”

Mat kokių bėdų kai kam pri
virs “Vienybės” Ekskursija.

Reiks Važiuot

Atmaina Kriaučių Biznyje

Vienas iš jų pasi- 
senai, antras irgi 

pasitraukęs, tik dar galu- 
neatsiteisę. Iki šio laiko 
pasilikę 6 ir tūlas laikas 
tęsėsi tarpe pasilikusiųjų

V I N B E
xaxBBrs

vežti ekskursantus j

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

BALANDŽIO (April) 16 d. 1925

Pasimirė Lietuviai:

Josephine Miliauskas, 45 me
tų, gyvenusi 95 Metropolitan 
Av., mirė Kovo 14 d., bus laido
ta šeštadieny Kovo 18 d. nuo 
10 vai. iš ryto iš kun. Pakal
nio bažnyčios, Alyvos Kalno ka 
pinėse, Elizabeth, N. J.

Laidoja gra'borius, pil. Juozas 
Garšva.

z Balandžio 9 d. persiskyrė J. 
Tamašausko—Stelmoko kriaučių 
kompanija, šitoji kompanija su 
sikūrė 1924 m. pradžioje iš 8 
dalininkų, 
traukė jau 
buvo 
tinai 
buvo 
kaip
dalininkų šioki toki nesusipra
timai. Pagalios daėjo ligi to, 
kad dirbtuvei gręsė išsidalini- 
mas. Unijos ofisas dėjo pastan
gų, kad tą dirbtuvę nedaleidus 
prie uždarymo ir darbininkų pa 
leidimo. Unijai pasisekė. Minė
tą dieną sušaukta konferenci
ja, įkur atsilankė visi dalinin
kai, keletas tos dirbtuvės dar
bininkų ir nuo Unijos — delega 
tas Marčiukas, Sekr. A. Bubnys 
ir Pildančiojo Komiteto narys

Surgeon Dantiniai SPECIALISTAS

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

Novocain anestetikų atsargiai ir prl-

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausia lietuvis maliorius ir 

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

65

Dantys traukiami vartojant
tyrusiai. Visokį apt rankiniai — šaknų ir piviršio darbui.
aukso — Imame paveikslus su X Ray.

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMINACTJA DYKAI!

STANLEY BUKUNT
Elm Point A v., 

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

Substoj BALANOŽIO=APRIL 18 D., 1925

Koncertas Prasidės 7 vai. vak.

AMALGAMATED TEMPLE SALĖJ
11—27 AltlON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

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

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

inksto parsiduoda “Vienybėje,” “Garse,” pas siuvėjų 
dirbtuvių čermanus ir unijos ofise.

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ UNIJOS 5btas SKYRIUS

Durys Atdaros 6:30 vai. vakare

Programs Dalyvaus:
Operetės ir Aido ( borai, žydų Mandolinų Orkestras 
Susidedantis iš 35 Muzikantų. Apart to Įžymis Daini
ninkai Dainuos Solo ir Duetus: — M. STRUMSKIENe, 
M. žemaičiūtė, šiška, F. Morkus ir K. B. Kriaučiūnas.

F. Morkus
Operetės Draugijos Artistas

, f

V. Paškevičia. Iš karto atrodė, 
kad nebus galima prie nieko ge 
ro prieiti. Dalininkai pasidali
nę į dvi dali — vienoj pusėj 
broliai Tamašauskai ir Diržys, 
antroj pusėj — Stelmokas, šul- 
cikis ir Sabalinka. Vieni ir an
tri nori palaikyti biznį, bet nie
ku būdu negailima suderinti, 
kad visi galėtų pasilikti ant to
linus. Pagalios Stelmokos pusė 
padarė nusileidimą priimdami 
atmokėjimą nuo $1,800 ir pasi
traukti iš biznio. Dabar pasi
lieka tik 3 dalininkai — bro
liai Tamašauskai ir J. Diržys.

Kaip matote, dabartinis Uni
jos komitetas kitaip sprendži; 
dirbtuvių likimą; komunistą' 
stengdavosi tuojaus “bankrū 
tuoti išnaudotojus” ir ųždaryt 
dirbtuves. Ten Dirbęs.

vieton iš neturtingo immigran- 
to.

Gana draugingai šis straips
nelis atvaizdina vieną iŠ 
žymesnių tautiečių.

Po Miestą Pasidairius

mūsų

Liau-

L. G. K liukas Pasipuošė 
Sidabriniam Jubilejui

L. G. Kliubo namas labai gra
žiai papuoštas vėliavomis tarp 
’■urių ir Lietuvos vėliava vi- 
lury, labai gražiai atrodo. Kaip 
au žinoma L. G. Kliubas rea
lia iškilmingą vakarienę pami
nėjimui Sidabrinio Jubilėjaus. 
Vakarienė atsibus Nedėlioj 19 
d. Bal. Sherburne Viešbutyje, 
Brighton Beach. Tai bus viena 
iškilmingiausi vakarienė šiame 
sezone, kas dar neužsisakėt, pa
tartina užsisakyti; užsakymai 
priimami iki Bal. 16 dienos kliu- 
be arba pas Fotografą Kičą, 
kreipkitės ypatiškai ar per tele
foną. žinių Rinkėjas

— Pirkimui Maspcthe 
dies Namo labai svarbus eks
tra susirinkimas šv. Vincento 
Dr-jos atsibus šį nedėldienį Ba
landžio 19 d. nuo 2:30 po pie
tų, po nr. 157 Perry Av. Mas- 
peth, L. I. Bus svarstoma apie 
įsigijimą savo namo Maspe- 
thui ir visos apylinkės lietu
viams. Gerbiamas nary — kiek
vienas pribūikit! P. Bogačiūnas 

Pirmininkas
— Siuvėju Prakalbos — Dar 

ųvakar skaitysiantiems “Vie- 
lybę” primenama visiems at
silankyti į dideles siuvėjų pra
kalbas, kuriose šį vakar įkalbės: 
širvydąs, Šimutis ir Grigaitis, 
Amalgameitų salėje, 11-27 Ar-' 
on PI.

— TMD. 3-čios kuopos susi
rinkimas įvyksta Balandžio 16 
d. vakare, Vienybės Svetainėje. 
Svarbūs reikalai. Visi pribūki!!

Sekr. V. Višnius.
— “Margučių Vakarienė” bus 

Balandžio 26 d. 
bės Svetainėje, 
prų margučių, 
kova!...

Su

LIETUVIŠKA AKUSERKA &

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo

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

Dailininkas M. Šimonis
čia yra padėtas atvaizdas vie 

no geriausių Lietuvos piešėjų, 
M. Simonies, kurio paveikslų 
kolekciją dabar rodo Parodos 
Komitetas, kun. Remeikos par. 
Salėj, nuo Bal. 14 iki 19 vaka
rais.

Marijona Tamkiene 
prie palagų ant pareikalavimofift 
dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-p^ 

^dieniais. Darbą atlieka atsakan 
|^čiai už prieinamą kainą

30 STAGG STREET A

Brooklyn, N. Y.
W Tel. Stagg 6781 O

Anglų Spaudoje 
Apie Lietuvius

“The Evening World” nuo 
Bal. 8 (kurio iškarputes mums 
pridavė J. Matylis ir kiti), įdė
jo kitą straipsnį apie New Yor- 
ko lietuvius, šiuo tarpu aprašo 
ypač vieną lietuvį — Michael 
W. Bush (Miiką Bučinską), ku
rio Įdėtas atvaizdas ir jo senų 
namų Lietuvoje paveikslas. Nu
pasakoja gana gražiai, kaip mū 
w Mikas atvyko Amerikon 
1888 m. dar 16 metų bernio
kas, kaip sunkiai dirbo čionai 
Brooklyne, paskui nuvyko į L. 
Angeles Califbrnijon ir ten už
dėjo siuvyklą, paskui grįžęs 
B rook lyną n vėl buvo sėkmingu 
siuvėjų kontraktorium, iki pa
galinus pasiliko bankininku šian 
dien esančio Pennsylvania Ex
change Bank (buvusio Baltic 
States Bank). Įdėta p. Bush nu 
pasakotas jo obalsis — taupu
mas, kuris jį pastatė augšton

REIKALINGI LIETUVIAI 
BIZNIERIAI

Brooklvne — U i ilge wood sekcijoj 
naujai apgvventoj Lietuvių Kolonijoj 
reikia Groserninko, delikatessen, Bu- 

na-cerio, smulkių drapanų krautuves, 
mų rakandų (fornišių) krautuvių. Iki 
šiol dar lietuvio pramonininko šioj 
Ridgewood apieli nkėj nesiranda. Tin
kama vieta galima pirkti ar renda- 
voti Kampinis Mūro namas su dide
liu storu dar neužimtas. 4 šeimynos 
viršui po 5 kambarius visi šviesūs 

maudynės. Del platesnių 
kreipkitės pas savininką 

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

infornin rijo
P. Sharrys, 
Irving Av.

— Motiejus Vaitekūnas, žino
mas muzikantas, bene pirmuti
nis lietuvis dasigavęs į miesto 
Municipal Orkestrą, grajis per 
visą vasarą parkuose. Ne vienas 
lietuvis j j girdės.

PAIEŠKOJIMAI
Kas žinote kur dabar randasi Pau

lina Kalvaitis, kuri savo vyrą apleido 
Worcosteryje, Mass. Liepos 8 d. 1914. 
Ji pati arba žiną utie apie ją praneš
kite jos vyrui, Juozui Kalvaičiui, 145 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (45

451

LIETUVIAI ELEKTRIKIERIAI
Suvedame elektros šviesas j viso
kius najims, taippat šilumą, ir jo
gą. Darbas garantuojamas. Pri
einama kaina.

CINIKAS ir MISEVIČIUS
Linwood St., Brooklyn, N. ' 

Tel. Applegate 2660

Paleškau brolio Petro Krapavicko, 
angliškai vadinasi Frank Daniel. A- 
pie metas laiko iškeliavo iš Brook
lyn, N. Y. į Portland, Me. ir metui 
laiko negaunu ^įok^os . žinios. Turiu 
svarbių reikalų it labai prašau jo pa
čio ar kas apii%į žino, pranešti man, 
už ką būsiu daug dėkingas. Antanas 
Krapavickas, 131 No. 5th St., Brook
lyn, N. Y. • (46

Reikalinga vyras ar moteris rink
ti ir sortuoti vilnonius skurlius. Go- 
ra alga mokinantiems. II. Buttenhoim, 

Į 20 Broadway (netoli Broadway Ferry)

Tel. Grcenpolnt 7831
ra

LIAUKOS FOTOGRAFAS

kelio stoties Kuršėnų. Kaina 
105 doleriai desetina. Smulk
menas sužinoti: A. Shurkus, 
165 First St., Rochester, N. Y.

Farsiduoda Lietuvoj koloni- 
• ja su žeme pirmos rūšies

Virš 100 desetinų su pramo-

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

ii Tel.

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

Brooklyn, N. Y.

vakare, Vieny- 
Atsineškit sti- 
nes 'bus -baisi

Rengėjos

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖKŲ 
VIENAS ŠERAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

adresulino

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

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

Kreipkitės

JONAI
173 Bridge St.,

Groenpoint 6105
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

— 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

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

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai Ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

63 Montleth Street 
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn, N. Y.
ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 

turopatišku Būdu. Vaistai negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Oslcr’is, 
M. D., sako, kad tas yra geriausia gy
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O Dr. 
Raid, M.D., sako: “Viena diena yra 
daugiau kūdikių išžudoma vaistais ne
gu kad senajam Betliejį aukoms krito 
nuo Herodo žudynės.”

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ateik į
NATUROPATHIC INSTITUTE 

(Dr. Al. Duras, N. D. Dir.) 
5 Blcecker Street

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

Patarimai Veltui 
vai.: Utarninkais, Ketvertais

ir

Ofiso
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą

Tel. Foxcroft 9468

J0N/K5 AMBROZAITIS1'

MES UŽLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

kcijoins (Standard Action) ir su mc- 
alinėms dūdelėms, kurie niekad ne

genda, Playeriai, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo
kėjimų.

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

Taipgi didžiausias eiles pagaminant 
lietuviškų ir kitokių Eolų Pianams. 
Rekordų Gramafonams. Viską prisiun- 
eiam į bile miestą S. V. Taisom, tū- 
ninam ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne 
pamėgdžiotojas...

JONAS
560

Brooklyn, N.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
x IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir uš 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainą susirinki* 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

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

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

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

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

Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066 /

i

koks

B. AMBROZAITIS 
Grand Street

Y. Tel. Stagg 6262

spaudos 
archyvo 

saugykla

6
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