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PRAEITA SAVAITE BUVO DVI - 
REVOLIUCIJOS EUROPOJE

BET ABI TAPO SUVALDYTOS
Smarki Audra su Sniegu ir Lietumi Nusiautė 

Žieminę Dalį Amerikos Balandžio 19-tą d.

IŠ MEKSIKOS ATEINA NEPATVIRTINTA 
ŽINIA, KAD TEN NUKRYŽIUOTAS 
“ANTRAS KRISTUS.”

SOFIA, Bal. 19. — Bugarijoj panaikinta civiliški teis 
inai ir jų vieton pastatyti militariški. Jau prasidėjo gau
dymas raudonųjų ir jų pjovimas. Bomba cerkvėje pasi
rodo užmušusi apie 146 ypatas ir sužeidusi daug. Tarp 
užmuštų yra keli augšti generolai ir valdininkai. Jie visi 
suversti j vieną duobę. Kariumenė kitose vietose medžio
ja komunistus. Bulgarų valdžia prašo, kad alijantai pave- 

, lytų jiems turėti daugiau kariu menės negu 10,000.
Būrys žmonių buvo sukilęs Portugalijos sostinėje, 

bet valdžios kariumenei pavyko juos apsupti ir revoliu
cija neišdegė.

i

PEORIA, ILL., Bal. 19. — Šį ryt čia atėjo audra, ku
ri pridarė daug nuostolių. Žaibas sugriovė krautuvę Wal 
tono, kur žuvo du sargai ir nuostoliai siekia $400,000. 
Pagadinta bažnyčia, mokykla ir kelios kitos krautuvės. 
Audra atėjo pusė po trijų ryte ir daugelis žmonių, išsi
gandę nuolatinio žaibo, bėgo į laukus, ar į skiepus.

Ši audra nusiautė ir kitus miestelius Ohio, Illinois ir 
Penn. valstijose. Viename miestely audra nunešė nuo 
bažnyčios stogą. Kitur langus išdaužė.

New Yorko valstijoje miesteliuose Ogdenburg, 
Plattsburg iškrito sniego po 4—G colius. Sniego gavo ir 
miestelis Winsted, Conn. Sniego buvo ir Bostono* apy
linkėse, o Maine valstijos miestuose Augusta, Portland 
ir kituose gatvekariai buvo priversti sustoti.

DEL PvIO, TEXAS, Bal. 19. — Gandai čia pasiekė, 
kad už rubežiaus, Meksikoje, būrys religiškų fanatikų 
nukryžiavo tūlą Mario Leon. Leon, sakoma, vadinęsis sa
ve Kristum ir žadėjo atpirkti žmoniją. Jo pasekėjai todėl 
jį Didžioje Pėtnyčioje prikalė prie kryžiaus ir jis nusi- 
kankino. Palaidoję grabe, pasekėjai kantriai laukė Vely
kų dieną jo prisikėlimo, bet matydami, kad jis nesikelia, 
atidarė grabą ir radę “Kristų” negyvą, pasiuntė namo, 
kad jis būtų tinkamai palaidotas.

Švyturio Bendrovė 
Subankrūtinusi

Kaunas. (“Vien.” kor.) — 
Bal. 7 d. subankrutavo didžiau
si Lietuvos knygų leidimo b- 
vė “Švyturys.” Smulkmenas pra 
nešiu vėliau. Rodos, Kad 
atsikels. Bankrote negalima 
tinti bendrovės vedėjus.

Prapuolęs Passaic’o 
Vyras Rastas Upėje
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Bitė Nėra Jau 
Toki Darbšti

Milford. Delaware upėje či 
rasta kūnas Edwardo Šokat is, 
kuris Passaice yra turėjęs ca
fe. Jis, sakoma, praradęs apie 
$60,000, nes netinkamai i n ves
tine juos. Tas palietė jo ūpą 
ir jis jau syki bandė nusižudy
ti, bet tada išsigelbėjo.

Naujausi Telegramai
lf W _______

Hanover. Hindenburgui 
čia kalbant visas miestas iš 
džiaugsmo šūkavo. Paskui 
buvo paroda kuri tęsėsi 90 
minutu ir kuria Hindenbur- 
gas žiūrėjo stovėdamas kaip

Ryga. Latvių spauda vėl 
pasakoja buk komunistams 
įsakyta nužudyti Pabaltijos 
valstybių viršininkus.

—0—
Paris. Prancūzai žada ne-

kę kaimiečiai nugalabinę 1G 
komunistų valdininkų už tai 
kad laiku neatėjo žadėtieji 
vagonai su grūdais.

—o—
Meksika. Savininkas di

džiausios ^everykų šapos 
Meksikoje nutarė perkrau
styti fabriką į salą Kuba, 
nes nenori, kad jo darbinin-

Žinios Iš Lietuvos
j Kaunas. — Elevatoriai jau

— Karo veikia. Šiaulių ir Kauno elevato-
KRONIKA 

plėšikas.
sprendimu kovo riai pabaigti statyti ir pradėjo

KAUNO
Sušaudytas 

lauko teismo
24 d. sušaudytas Vladas Lipnic- veikti. Kauno elevatorius bus iš
kas, kilęs iš A. Panemunės,1 nuomuotas Ūkininkų Sąjungai, 
Kauno apskr., už tai, kad 1) o Šiaulių — žemės Ūkio Pope- 
1924 m. gruodžio 23 d. drauge ratyvų Sąjungai. Netrukus že- 
su kitais plėšikais Šančiuose mės ūkio ministerija žada pa-

New York. Garsiai ame
rikonų žinių rinkinio agen- 

imti po $10 už viszą nuo turai As. Press šįmet sueina 
amerikonų, jei amerikonai 25 m. Vietdn seno ved. iš- 
irgi neims po $10 už savo. rinkta naujas, Kent Cooper, 
vizą. i . kuris 15 metų atgal stojo

—o— dirbti už paprastą reporterį 1
Tokio. Smarkus žemės —o— 1

drebėjimas pakratė Japoni-| London* Bekovodami su 
jos sostinės apylinke, bet puslaukinėmis arabų tauto-j 
nuostolių nepadaryta. mis, kurios nenori anglams ‘/J 

—o— Į duoklių įlinkėti, anglai ne-
Paris. Naujas Francijos teko keturių eroplanų pas- 

užsienio reikalų ministeris kutiniu laiku. 
Briand sako savo politikai 
rems Tautų Sąjunga.

—o—
Tunis, Afrika. Kasinėto- 

jai seno kartagėnų miesto 
Utica, rado kapą tūlo gem- 
blerio, senumo 2,(XX) metų. 
Su juo buvo palaidota ir 
pora kaulukų, padarytų iš 
'slonio kaulo.

šaudė į policininką ir susišau
dymo metu buvo užmuštas pil. 
Vaitūnas, 2) 1925 m. sausio 31 
d. dalyvavo Aleksote parapijos 
klebono kunigo Valaičio apiplė
šime ir 3) 1925 m. vasario 18 
d. Kaune, senajam mieste daly
vavo 
kovė

sirašyti su sakytomis organiza
cijomis atatinkamas sutartis.

Kaunas. — Pučistų byla. Ko
vo 27 d. Vyriausias Tribunolas 
nagrinės Klaipėdos 
los kasaciją.

pučistų by

plėšikų gaujoje, kuri 
|>olicininką Stuka.

nauja žada Vilkolakis.

li u-

Ką
kolūkis vėl rengia net du nau
ju dalyku, kurie artimiausiu lai 
ku bus vaidinami. Viena — tai 
triveiksmė komedija “Milijo
nai.“ Mūsų dienų gyvenime mi- 

' Ii jonų sąvoka tai, gali sakyti.
visa: ir politikos kryptis ir kon

cesijų pagrindas ir kieno prie
žastis ir daugelis dar kitų daly
kų tiesioginis galingas aksti-

kaimų prašymai, nes jų žemės 
ūkio ministerija yra gavusi dau 
giau kaip 500,000 ha.

Opera. - 
nesitenkin 
“Kultūrai

Šiaulių Liaudies 
Mikas Petrauskas 
Kaunu. Šiauliuose 
padedant pradėjo organizuoti ir
Šiauliuose Liaudies Operą. Pe
reitą sekmadienį Įvykusiame 
pirmame susirinkime įsirašė dai 
nininkų 67 žmonės. M. Petrau
skas žada važinėti kas antra
dienį juos mokinti. Pradėta mo 
kintis operos “Birutė.”

VIENA VISAS VEDA
Ukmergė. — Lenkystės pla

tintoja. Gana augštas visuome
nės veikėjas yra vedęs iš Su
valkijos žmoną, dvarininkę — 
lenkę. Ji gerai kalba lietuviš
kai, bet atsižymi didžiausiu at
kaklumu ir kur nepasirodys, vis 
šneka vien tik lenkiškai. Ir kas 
Įstabiausia, kad Ukmergės val
dininkų žmonos pirmiau kalbė
jusios lietuviškai, šiandien tos 
lenkės draugijoj jau kitaip ne
kalba, kaip tik lenkiškai ir tai 
ne tik namuose, bet ir viešose- 
vietose, vakaruose, teatre, kino, 
gatvėse ir tt. Ir čia pasitvirti
na priežodis, kad viena netiku
si avelė gali pagadinti visą ban
dą. Iš tikro, reikia saugotis šių 
atsparių lenkystės platintojų — 
jos užkrečia visą būrį. X.

Roma, čia eina kalbos, 
kad Morganas ‘sutiko pa
skolinti Italijos valdžiai pi- 
nipj- i ,S£J

Ryga. Latvių laikraščiai 
sako, kad gubernijoj įpy- 
ajjS^TiiĮįmBĮaiT sar;... jJTT-n—yTr-r ,-raiaiggi
Abromavičius Surinkęs 
$14,000 Aukų

—O—

Kalgan. Amerikonų mok
slininkų ekspedicija Kinijoj, 
kuri ieško tert Išnykusių gy
vūnų kaulų, įžengė į neiš
tirtą kinų kraštą, pilną ban 
ditų. • •

Veislinis Bulius 
Už $110,000.

nas. Reikia tikėti, kad ir Vilko-Į Premjera, 
lakis tai puikiai numanys ir pa 
rodys. Po “Milijonų” eis “Muš 
ketieriai” — neva kardinolo Ri 
chelieu laikų kukli komedijų 
kė. ; |

New York. Abramovičius, at
stovas rusų social demokratų 
partijos, kuri kovoja prieš l>ol- 
ševikus ir nori įvykdinti demo
kratiją Rusijoje, paskelbė, kad 
surinkęs $14,000 aukų partijai 
lai*ke prakalbų Amerikoje. Dau
gely vietų jo prakalbas bandė 
ardyti susiorganizavę šaikos ko 
munistų, sulyg įsakymų iš Mas- 

įkvos. Mat Abramovičius daug 
a karčios teisybės apie komunis

tus papasakojo.

Los Angeles. Holstein-Fries 
ians veislės bulius, vardu prin
cas Aaaggie, tapo parduotas 
čia už $110,000. Jo veislės kar
vės duoda daugiausia pieno ir 
sviesto už kitų veislių karves 
pasauly.

Telšiai. — Kovo 23 d.. 12 va).
Tt4šįų pojictjt»: Ap 

silankė į “žemaičio’’ Redakciją: 
— Ar čia “žemaičių Priete- 
Iiu8?” paklausė. — Ne. čia "že
maitis,” buvo atsakyta. Tada 
nutraukė pas “Žem. Prietelių.” 
konfiskavo jo pirmąjį numerį, 
pasiėmė ir užėję į p. Miievi- 
čiaus knygyną tą patį padarė. 
Kilo “krikščionių” tarpe bega
linis sumišimas. Greičiausia pul 
ta, kur reikia,
kad konfiskuoti buvęs pasmer 
tas 
patsai “Žemaitis.”

Apie 2 valandą policija vėl 
| suvirto j “Žemaičio” Redakciją 

Daug Paprastų Darbininkų >r tada jau pareiškė, kad “Že

Nauja Valst. Dramos Teatro 
Vakar pinną kart 

statyta šekspiro “žiemos Pasa
ka.’’ Recenziją įdėsim rytoj, 
šeštadienį eina Ostrovskio ko 
mediją “Miškas,” sekmadien. 
dieną Vaičiūno “Sudrumsta Ra
mybė.’ ’

Apie šio ir sekmadienio ope- 
ros'..Hpektaklins nėra ko kalbė
ti, nes vietų vis tik nebėra.

J. Ba- 
operoį

Girdėti, kad greit išstbs 
bravičius Lenskio rolėj 
“Eugen. Onieginas.’’

PANEVĖŽY STEIGIAMAS . 
LIAUDIES UNIVERSITETAS

Panevėžys susirūpino švieti
mo — kultūros reikalais. 21-III 
Šaulių sąjungos; švietimo ko
misijos iniciatyva įvyko susi
rinkimas, kuriame nutarta stei 
gti Liaudies Universitetą.

Pirmą dieną įsirašė apie 50 
klausytojų. Paskaitas numato
ma daryti 2—4 kartui į savai
tę- ■ .

Be.to rūpinamasi įsteigimu a 
matų, technikos mokyklų ir su
augusiems gimnazijos.

P. Erūnas
20 III.

ir. išaiškinta

ne “žemaičiu Prietelis.’’ o

Mirčių supuolimas. — 
ties žaliuoju tiltu elektrotech
nikos bat. kar. Pr. Kūliukul 
betaisant ant stulpo telegrafo 
laidus stulpas lūžo ir Kūliuką 
smarkiai sužeidė. Ligoninėj ji- 
greit mirė. Už valandos po jo 
mirties gauta iš Biržų telegra
ma. kad mirė jo tėvas ir moti
na. kviečia jį į laidotuves.

POLICIJOS
KALENDORIUS

Nurimę

Ohio Valstijoje

biū-
per-

Washington. Agrikultūros de 
pantmento mokslininkai patyrė, 
kad bitė nėra to-kis darbštus 
gyvūnėlis, kaip žmonių mano
ma. Bitė daugiau laiko pralei
džia avįly negu medų rinkda
ma. Per savo gyvenimą viena 
bitė padaro tik apie 32 “tripų” 
medaus rinkti. Per tą laiką ji 
surenka tik 8 dešimtadalius gra 
mo nektaro. Kad surinkti sva
rą nektaro reikia darbo 567 bi
čių, o tą 
virinti iki

Paliko Teksikebe
Deimantų už $75,000

New York. Artistė Clara Kim 
ball Young raportavo policijai, 
kad per pamiršimą ji palikusi 
deimantų ir perlų vertės $75,- 
000 teksikebe, kuriuo važiavo 
nedėlioję iš hotelio į pietus 
pažįstamus. Policija dabar 
ko to teksikebo šoferio.

Paris. Franci jos biznieriai nu 
oniai žiūri Į Caillaux, kuris ta 
>o finansų ministeriu. Jie 
tad socialistų ponavimas 
Ižioje 'bus žuvęs ir bizniui 
kas nedarys skerspainių.

Cleveland. Ohio. Darbo 
rai čia raportuoja, kad yra 
viršis paprastų darbininkų 
.tijoj. Gumos fabrikai reikalau
ja prityrusių mašinistų, bet ki
ti fabrikai arba dirba pusę lai
to, arba visai stovi.

maitis,” o ne “Žemaičių Piete
lius" esąs konfiskuojamas, ir 
visus rastus likusius numerius 
pasiėmė.

Girdėti, kad visi policininkai, 
dalyvavę toje nepaprastoje eks
pedicijoje. gavę po kelias paras 
arešto.

nektarą reikia per
bus medaus.

Alga DidžiumosVidutinė
Darbininkų Yra $25.

Chicago. Komercinių mokyto
jų suvažiavimui čia, tūlas mo
kytojas įprirodė, kad 53 nuo
šimčiai darbininkų Amerikoje 
vidutiniškai uždirba po $25 į 
savaitę. Tik vienas žmogus iš 

Amerikoje ant melų uždir- 
daugiau negu $4,000.

72
ba

pas 
ieš-

Gerai Užsimokėjo už 
Rakandų Gabenimą

\\ ichita, Kan. Dr. Ileilwigg, 
kuris iš Vokietijos norėjo atsi
vežti savo brangius rakandus, 
sumokėjo $1,200 už pervežimą. 
Rakandai svėrė 3.760 svarų.

New York. New Yorko val
stijoje išeina 200 dienraščių; 
Perm. — 184, Kalifornijoj 181. 
Išviso Amerikoje išeina 2,310 
dienraščių.

tiki 
vai 
nie

Lenkų šnipai
Pabausti Lietuvoje

‘Purvinai” Norėjo
Pasielgti, Sako Valdininkai

Dctroit. Tikrai “purvinai” no 
rėjo mus apgauti, pasakoja vie
tos prohibivininkai. kuomet vie
nas laivas, vežąs 1.000 skrynių 
snapso iš Kanados, sakė, 
lis vežąs “molį.”

Kaunas. Karo teismas nubnu- 
lė Noreiką ir Karalenko prie 
mirties. o Zablauską kalėti iki 
gyvos galvos. Jie visi buvo len
kų šnipai. Moteris šnipė Dob- 
rovo’skaitė-Žukauskienė gavo 10 
metų kalėjimo.

kad
Rusai Sako Lenkai 
Nori Klaipėdos

Tik Centu Pabaudė 
Už Nuplakimą

“Izviestia'’ praneša, 
Įvykusioje lenkų, lat 
ir Suomių generolų

Owensville, Ind. Teismas nu
sprendė pabausti Linxweillerj 
vienu centu už nuplakimą 23 me 
tų Fredo Jones. Mat. Jones pa
bėgo su Linxweillerio žmona ir
tas pagavęs vaikiną, išpėrė kai- sunaikinti $75.000 vertės maši- 
lį. Tas padavė teisman, bet ga 
vo tik centą.

Maskva, 
kad Rygoj 
vių. estų 
konferencijoje, lenkai prašę lat
vių ir kitų nesikišti, jei lenkai 
drauge su frantais norėtų atsi
imti Klaipėdos.

Detroit. Mich. Valdžia įsakė

neriją Auto City bravoro, kuris 
varė gerą alų.

Kaunas. — Nesenai apsilan
kęs Kaune Tautų Sąjungos ge
neralinis sekretorius Sir Eric 
Drummondas, grįžęs ženevon. 
atsiuntė mūsų užsienių reikalų 
ministeriui p. Čarneckio i laišką, 
kuriame džiaugiasi turėjęs pro
gos susipažinti su mūsų užs.„rei 
kalų ministeriu ir nors trumpai 
pasikeisti nuomonėmis. Apgai
lestauja negalėjęs ilgiau pasi
likti Kaune ir bendrai aptarti 
nemaža klausimų. Be to. dėkoja 
už Kaune patirtą vaišingumą ir 
už visas pastangas, kurias pada 
re vyriausybė kelionės patogu
mui iš Rygos Kaunan ir iš Kau
no iki sienai. Prašo taip pat 
pareikšti jo pagarbą p. Respub
likos Prezidentui.

♦ 
_____ L_

Kaunas. — “Rosta” praneša, 
kad pasirodžiusi vienam Kau
no laikrašty žinia, būsią SSSR 
atstovybės Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj būsiančios sujungtos į 
vieną su būstine Rygoj, neturin 
ti jokio pagrindo.

šią Vasarą numatoma baig
ti daugelio dvarų parceliacija. 
ypač Suvalkijoj — šakių. Ma- 
riaimpolės. Alytaus apskr. ii 
Ežerėlių apskr. Ten darbus pa
baigus. matininkai bus siunčia
mi Žemaitijon, kame dar visai 
mažai dvarų teišparceliuota.

Be dvarų parceliavimo, šį
met numatoma išskirstyti vien
sėdžiais iki 60,000 ha. kaimų, 
šituo plotu nepatenkinami visų 
^orinčių skirstytis viensėdžiais
£

<•

Lietuvos policijos:
Įstatymai,
Taisyklės,
Vardai, 
žinios apie pašportus. 
Vizas,
Gyvenimo taisyklės 
Lietuvoje.
žmonių skaičius pagal 
valsčius.

Kaina su prisiuntimu $1.00

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!

turiu apleisti Jan.”

I. Fignro Kuvatin:i: ‘Tinnu*ai kirpėjau prieš ju»

Iš OPEROS “FAUST” 
' po 50 centų

Tulės karulių: “Karaliavo

Iš OPEROS ‘SEVILCS KIRPĖJAS“ 
Po 75 centus

1. Mefistofeliu šėtoniniu; “Tu. kuri dabar sapnuoji 
Deiiuuntu Ihiinn: “ Aeli juokai, man juokai 
( M iirgnrilu)

3, Mnrgurito* daina
Kit kart ’ ’

L Fuutlo dainų: “K:ivniin:i — Lyg burtai mane“
5. (lėlių Arija (Flower Song)
(>. Mefistofeliu: “Aukso Stabas“ — Vien tik auksas 

valdo mus!
7. Valentinu Maldo:

“Vienybė*“ Knygynu* *ekn vi-u* utiujvnybi’8 lietuvių literatūroje 
r mene ir šiuo sykiu gali pasiūlyti mėgėjams gaidus iš operų 
Taunt” ir “Sevilijos Kirpėjas” — Lietuvių kalboje.

ėritų guiihi gH'onif tik ti'Mlidvlj pirmutinį siuntinį. 
Užsakymus su pinigais siuskite:

Vienybė”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

1
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KART SAVAITĖJ!
LelflUaniai Utarninkali, Katiargah 

ir Subatomic 
Brooklyn’e, N. Y,

.. METINS PRENUMERATAI 
tevienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — — —• •— |4.50 
Lietuvoje ir kitur — —- — |5.00

• Prenumerata reikia apmokdtl 
išanksto.

Apie ikelbimua klauskit laiika.
Adresas:

Vienybfl PutoL Oo^ Ine, 
1B1-187 Grand B t reti 

Brooklyn, N. Y.

LITHUANIAN TBl-WEEKLY
Published Tuesdays Thursdays 

and Saturdays 
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KAIP NEGERA RINKTI
NEGEROS SeKLOS VAISIUS,

Aną dieną Brooklyno Rūbsinvių Sąjungos prakalbę - 
se, tarpe kitu kalbėtojų, teko girdėti ir p. P. Gri
gaitį, “Naujienų” redaktorių iš < hn ; < •. šis n. ” ! i- 
nas, bet dar veiklus socialistų lyderis čionai Anieri- jp . 
dabar važinėja su savo misija, kurios liksiu yra — atg •!-' 
^inti užmirusias, arba gerinus sakant išsigmnn'-ins soči i-į 
listij kuopas.

Kalbėdamas minėtose prakalbose, p. Grigaitis vie
šai prisipažino, kad dar ne hlui s? n ai w-iu> viename'
abaze su komunistais, bet dabar prisiėję pineš r > ■<
\ tįsius draugus vesti griežtą kov 
matomai, buvo p. Grigaičiui nelengvas, nmtant prieš akis : 
isą eilę sėdinčių savo buvusiu draugą, ir talkių. ku-

• ‘ is dar visai nesenai p. G. vedė karst:1 atoki:.; an trn.i-

' ■ >. O 4 i -■ ■ ■’ __ ___ V>

j PERŽVALGA j
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Geras patarimas Moterims
Tūlas rašytojas pataria ‘ mo

derniškoms'' moterims pagalvo
ti apie šiuos žodžius:

“Skirtumas tarp gero virimo 
ir .blogo yra prapultis pranive- 
rian ia nevienoje šeimynoje. 
Vyras, kuri r žinū kad* po dienos 
darbu ji laukia namie skanus, 
gerai sudarytas valgymas, yra 
vyrais kuris nepavėluoja namo 
p;ir\y.aitiuli, ir kiųis, pavalgęs, 
ta p džiaugtasi^ kad reikia ko 
•.lipnesnio už mitingą’ ar ‘kliu- 
I.,' ar ‘saliūną', kad iš namų 
i raukus. Tekis vyras didžiuo
jasi savo žmona ir stengiasi sir 
ra ti progų parodyti jos ta- 
' įtus. Jis parsiveda draugų j 
namus ir tokiu būdu parūpina 
jai smagumo. Tokis vyras sun
kiau diria del savo šeimynos 
ir p igiTrsli žmonai padaryti iš 
namų ką tokio, del ko užsimir
šta ir krutamieji paveikslai, ir 
kūmutės, ir progresyvia veiki
mas ir dalyvavimas politikoje 
ir kiti moterei bereikalingi da
ly kai.’’

—o—
Pasimirė pirm ulinis
Automohilio Išradėjas.
Bai. 13 d. pasimirė Elwood

“Lietuvos kr’k.-dem. vadai ir 
jų pakalikai — daugiau na jau
nieji klebonai, prefektai ir vika
rai — skelbė ir skelbia visam 
pasauliui, kad jų partijos tik
slas .ir pastangos esą tik tam, 
kad Lietuvoje įvykdžius popie
žiaus Leono XIII encikliką Tie
rum Novarum', apie krikščionių 
demokratiją. Tai labai puikus 
tikslas, tiesiog — kelias į rojų. 
Tad nieko nuostabaus, kad dau 
guma Lietuvos naivių žmonelių, 
o ypač davatkėlės, persiėmė ta 
idėja ir net savo galvas yra pa
siryžę dėti."

Ir kol tos galvos bus apsvai
gę tokiomis neįvykdomomis s va 
jonėmis, jie nematys, kad vie
natinis išganymas Lietuvos iiau 
dies yra į-teigimas Lietuvei 
Vaktiečių-ūkininkų partijos, ku 
ri valdytų šalį. Lietuvoje, yra 
didžiuma valstiečių, o ne kuni
gų, ar miestelėnų. Ir jie turėtų 
ją valdyti.

—o— 
Nauja Svarbi Knyga
Lietuvių Kalboje.
Teko matyti jau pirmą tomą 

“Pasaulio Istorijos,” kurią lei
džia Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja. ir kurią parašė anglas Wells.

t i ninku liberalų, o dabar prisieina da.-- ,r< Ihiyues, miršt ly Kc.amo, 1 nd.
vesti prieš tuos pačius savo bu viriu: mokink’.

Tik keletas metų atgal, mūsų tau t in 
bai daug Amerikoje nukentėja nuo ; sūrios ir smui 
gos kovos iš pusės socialistų. “N oijieaor,’’ “Keleivy ’’ ir 
“Laisvė” — tai buvo ta skrudinančio amaro t’’Julė, kuri 
nesirinko žodžių aštrume ir faktų note; mąmm? linkui 
tautininkų liberalų. Kas iš to visko - Tuo? B - reta .č- 
jas, dabar reikia rinkti audra. Išėję at ..in ar 1 l.;.1 a 
“mokiniai” jau viršija pačius savo profesorius ' J ;iri ' 
t V vištukai iš savo kevalo, jau p t i 1./’. Ja nori /ule . i.

avvenimns la-p;!tmuoju 
' inu vai

Jis tuo Įžymus, kad .-kaitomas 
vyru, išradusiu gazo
ną vežimą, iš kurio 
dabartinis autom abi*

h ay nes
kompanijai K< komo miestely ir 
v;; :'medavo ai kliu, bet jam at
rodė būtų paranku turėti grei
tesnį vežimą. Du metu padir- 

i.jęs jis išgalvojo šiokį tokį

dirbo vietos gazo

Net Trockis tą veikalą -kaito 
svarbiu. Jame mat oaaiškina- 
ma moksliškai istorija žmoni- 
j< ■ ir įžymiųjų tautų; trumpai 
;.p: režiama įvairios kultuvo-. ir 
jų iš-1 vystymai.

Pirmas tomas susideda iš 292 
puslapių. Kalba graži, ngs ją 
ištaisė keli Lietuvos kalbinin
kai ir todėl skaitosi kur kas 
geriau, negu kiti Račkausko 
vertimai.

_______________________________________BALANDŽIO (April) 21 d. 1925^
..v ■ ■' r. : r AW * » wwy-- e r-? y ; .tb- B *

Suskurusi Degtinė . ““

Dabar ir p. Grigaitis pamate, kaip m g. rui bu . ve
sti žiauri kova prieš kitų nuomonių ; ir bukit; 
čius. Žinoma, diskusijos visuomet č dinge -, n s j > - 

- gyvenimą nuolat atnaujina. Bet tuo m: i mivo r * diskusi
jos, tik neapriboto Įnirtimo puolimai . kimąi i,- ; -
<-in žmonių, net atskirų a- im r.u (p, v. Dr. Šliupu). L' 
niekur nėra girtina, nėra gi: tina i ■ i: ■ m1. . . T ’ metru : 
\aisiai dabar matomi i. so-i lįstų p. r i j* 1 -
nykimo.

, Tačiaus mes, tautininkai liberalai, mr . e i ■ -
meną piktą. Mes nuoširdžiai linnet ame sociali t: m< • 
sigaivinti. Vienok tam netikini. \ akar ’ ari/. . ■ Ii -
tus, o šiandien komunistus nelengva ims i imtą ■uvi:; 
politikos darbą Įvesti, nes jie labai t.imcūr f ‘.'n 
Juos pirma reikia apšviesti. T im reiki . ilgo 1 h o i ’ sim 
kaus darbo, kurio dabar niekas nedi; : ’ ’’tju
gauti sau narius socialistams nčr.i i i r. ;' ’ c : ■ri*
turi savo rimtą ir plataus programų į t hja. ’i ni-ko 
nemato geresnio pas socialistus. Na, o .mieli!, .i — d, 
galima rasit kiek ant jų, kaipo ant : rnreicna’v, ' 
tikėt. Bet nddaug.

Socialistams geriausiai atsistok b1'/ m; ■ 
programo, kokiu yra Sandaros, t i d i b:
Mes nematom svarbom dabar žiūrėti j o ’ r; i. ’j’j. b -n 
(lien Sandara yra pažangi liber de srovė. Ji y. i už:<mi
nai prielanki visokius tarptautinius ki- . imu- tarpi ar- 
liskai ir rišti. Nieko čia nėra sociali amis tim::. To- 

* del nei p. Grigaičiui nei kitiems jo i : c -
kis išrokavimas auklėti didele. t- ir . /> u', t ai' .m;-m 
socialistų. Sveikiausiai būtų ieškot! bendru ..;t. i r:• ; * y 
su tautininkais liberalais. Lai praeiti pum<mm :.

ni-tcmo'ėlį, kuris dabar yra lai
komas Sm th^ono Institute Wa

ll ir tone. Tas karrfs galėjo va
žiuoti 8 rnviTis i valandą.

» Nuc to ir prasidėjo automo- 
; iiių pramonė. Tas buvo 1891 
rmMoiSrf Kuonui HayM’s pirmą 
ykį atvyko į ( hiengą su savo 

.’•karu/' tai jam buvo pasiūlyta 
d .aoyyti su vi.- u prietaisu nuo 
g..i, viu. O dabar automobiliai 
turi dauginu teisių ant gatvių 
negu pėstieji.

Nrujcs pušto Iašcl

Nuo bai. 15 įėjo gallon nau
ji s lėšos pašto siuntiniams. Pa 
gal jas panaikinama atvirutės, 
ka'ip Velykines, Kai.•dėles ir 
kitf.kios. Kas jas siuntinės tu
rės rnok- li po du reniu. Po cen
tą ei i I k atviriil 's p k unos ir 
gaunamės i pašto. A^l jų ga
dina ' us ra vi i ir dri:suoti.

Laikraščių pavieniu numeriu 
.dantini jinras dabar kainuos po 
du reniu už dvi uncijas, o ne 
po centą, kaip seninus.

—o—
l’ramilo pavoju Lietuvai.

Lietuvoj tautininku organas 
“Liitmis ’ nurodo, kad at sjus 
laikui pei žiū’s-timo Lenkijos 
rūbelių su Vokietija, peržiurc-

ši knyga dar tuomi atžymė- 
tina, kad tai pirma svaibi kny
ga. versta iš anglų kalbės. Iki 
šiol jei kas ir buvo leidžiama, 
tai vis būdavo iinerna iš rusų, 
kurie savo keliu, buvo paciėnię 
iš vokiečių, anglų:’ ar francų. 
Dabar gi lietuviai tiesioginiai 
semiasi sau iš anglo-saksų kul
tūros. o ne iš antrų rankų. Ti
kimės, kad ateity Lietuvos in
teligentija visai atsikratys ru
siškos įtakos ir paseks įtaką ap- 
šviettesnių tautų Vakarų Euro- 
1XIS.

§ią knygą gaus tik Tėvynes 
Mylėtojų Draugijos nariai, kaip 
pranešama.

Amerikos Biznieriai.
šiomis dienomis valdžia pada

vė tei-man Bethlehem Plieno, 
trustą. kuris karo metu buda- 
vojo Amerikai laivus, dabar pū- 
nančiiK Hudson upėje. Valdžia 
sako, kad kompanija nulupusi 
apie lomilionų dolarių perdaug 
nuo valdžios. Buvo susiderėta, 
mat. kad kompanija ims kiek 
kainuoja laivai ir dešimts nuo
šimčiu pelno. Bet kompanija e- 
są to nesilaikė.

Tą piieno trustą veda penas 
Schwab ir Wil?ono draugai da-

NORS PAMYLO AMERIKA, BET NcTALi’S LDtTl
Washingtono Imniigrncijos Biūr. J ulT/ / u i * 

daug darbo su atsakinėjimais i a p Tiej: it’ i'J “i T, 
kurie čionai atvyko, kaipo svečiai, i, i. <i o u/ ■* '/ir i 
norėtų pasilikti Amerikoje ant vi. h . D: ię/ i. l/ūuų 
esą net bandę išsiimti pirmas pilie iyb'‘ pope; r s, tiri pa- 
reikšdami, kad jie Į savo gimtą šalį ilgiau nebegrižš.

tojai, idant šiek tiek nuramin
ti lenkus, gali būti vietoje Dan
cigo <c. idiiriau.-. pasiūlys Klai- 
nėd.ą ir Liepoją. Nėra abejonės, 
kad lenkai su mielu noru ton i- 
dėjon kibs, ir lietuviams būtų 
unku prieš kovoti, nes mūsų 
katalikiškoji’ valdžia, ačiū die

bar jį gina ir giria kaipo “tei
singą. patriotišką vyrą.” Bet 
nėra abejonės, kad tasai vyras 
mažai būtų patriotas jei nebūtų 
matęs pelno. Jokioje šaly nesi
rado kontraktorių, kurie karo 
metu neskustų nuo valdžios pi
nigų. Juk tada yra “podštav-

Tokių “svečių” ateivių, nuo Liepos mėm p. m. - J Am - 
rikon atvykę 103,750 ir didžiunm jų n.•!«/.•».! ’■ . A;

Biuras sakosi su apgailavimu tu ‘ ki ; --e/imi./ ’
atmesti. Kurie norį Amerikos uilie, •/ dMAL''./■ ' ui 
grįžti atgal ir paskui tik savo sali*.s kvotose ;;!/. ižiuc'i. 
Daugelis esą atvykę per Pietų Aim i š e ,Mis, fūtri ? n 
turi čionai kvotos. Bet svetimtaučiai, per tenai atvyl'.ę. 
v ištiek' turėsią pereiti kvotos pr< -e.b :r, nc/tloni čio
nai apsigyventi, pirmiaus turi grįžti : -:mm, o parkui per 
kvotas atvykti.

LIETUVIŠKŲ PROFESORIŲ DARBAI.
Kaune universitete reikia paskaitas laikyti- Tod<l 

profesoriai ten susidaro medžiagų . kuria dėsto studen
tams. Nekurie dali tos medžiagos apdirba i knygas ir iš
leidžia. Tas pagirtina?

Šiomis dienomis gavome Albino Rimkaus monogra
fiją apie padėtį Lietuvos ūkio iki Liublino unijos. Joje 
pa rodoma kaip karaliai Lietuvos ir bajorai kovojo vie-

vams, taip politiką pravedė, kad 
šiandien Lietuva nei vieno drau 
go neturi, nei su viena valsty
be neturi jokios sutarties kas- 
link apgynimo rubežių. Mat, ku
nigai pasitiki “Diąvo valia.“

—o—
Lietuva — antras rojus.

Tūlas kunigas “Lietuvy'’ nu
odo, k- d Lietuvos krikščionys 
nori art Nemuno krantą naują 
E-’eno dMžą Įsteigti:

ščikų’’ rugiapjūtė.
Iš savo pusės Schwabas skun 

džia valdžią, kad ji dar jam sko 
linga 10 milionų. ’

—o— 
Taika su Trockiu.

Sakoma, pasidarbavus Stali
nui ir Bykovui (Rusijos prezi- 

įdentui). komunistų partija “su- 
įsitaikė " su Trockiu ir duos jam 
j vėl svarbią vietą valdžioje.

Kur galva, vis galva.

' (Tąsa)
BAIKŠTYS. Kodėl “bet "... šiandien gi pas Gai

galą vestuvės ir labai gali nuovada būti. Tau, 
kągi ar kepurę nuo galvos nutrauks, — nu
bėgsi ir tiek.

ŽEMULIS. Na, ir tu nubėgsi.
BAIKŠTYS. Taigi “nubėgsi’... namų negi nusi

neši bėgdamas, — atsakys jie; o tavo — kas 
gi, gal kurpaliai?... jų jau nelies.

ŽEMULIS. Nebijok, nelies ir tavo. Kad ir yra 
pas Gaigalą nuovada, jam visai šiandieną 
nerūpi bravarėliai. Vestuvėsną atvažiavęs 
ieškos mat nuovada bravarėlių; juokai tik... 

BAIKŠTYS, žinoma tau bus juokai kai mane 
sučiups, nes kasgi: ar tavo yra žemė ar 
namai... kągi iš tavęs gaus?

ŽEMULIS. Eik, eik niekų nekalbėjęs. Kad ir su
čiuptų galų gale, argi nežinai koks mūsų 
nuovada: į-prausi keletą litų rankon, dar 
buteliuką kišenėn, tai net padės. Sunk, sa
ikam ant mano atsakymo, nieko nebijok!

BAIKŠTYS. Na, gerai, bet jeigu, gink Dieve, nu
tvertų, tai taip ir žinok — man nėra gyve
nimo, nebus ir tau (sėdasi prie ugnies ir 
kursto ją).

ŽEMULIS (sėsdamas). Nenutvers, nebijok! Pra
dėjęs leisti, vėl jis nustos, klausys to kvai
lio pasakymo. Kurgi daba? dėtumei brogą?... 
Jau kad pradėjai, tai ir baigk. (į Baikštį) 
Įpilk keletą lašų, pažiūrėsiu, ar smagi. (Bai
kštys pilia).

IV. Scena

MEDŽIUOL1S (ant pirštų galų priėjęs iš užpa
kalio) Padėk Dieve! (žemulis ir Baikštys 
pašoksią)

BAIKšl YS. Tfiu-tfiu-tfiu..., kad nusigandau.
ŽEMULIS. Tfiu, tfiu... ar tu pasiutai ar ką, taip 

3i blioves, Kasgi čia tave nešioja dabar to
kiame fa?ke.

MEDžIUGLIS. Pamačiau šviesą ir pats atėjau. 
BAIKŠTYS. Argi matosi šviesa?
ME DŽIUGUS. Net dangus raudonas... kam taip 

didelę ugnį sukūrėt.
ŽEMULIS. Koki čia tau ugnis — vos žiba.
BAIKŠTYS. Na, ką sakė Juodis, ar yra nuovada? 
MEDžIUOLIS. Juodžio neradau namie, (sėdasi 

ant keimo); bet sakė jo žmona, kad tikrai 
mačiusi nuovadą nuvažiuojant pas Gaigalą. 
(Juodis krūmu pamažu slenka prie šautuvo) 

BAIKŠTYS. Na, tai ką, dabar darysim?... Verst 
i ęikiu .brogą žemėą. . _

ŽEMULIS Gal padūkai!? Kasgi bus, kad išversi. 
Sakau, nebijok!

MEDŽIUOLIS Jau, kad pradėjot, tai ir baigkit. 
Mažir gi nenutvers.

ŽEMULIS. Nenutvers. Et. ką čia bijot. Sėskimės, 
štai dar išgersim, bus drąsiau.

BAIKŠTYS. Kad tik šitą išleisčiau, daugiau ne
be varyčiau. Net lūpos dreba, kad nusigan
dus širdis, čia pat milicija, o mes tokį dar
bą dirbame... Neduok Dieve, jei nutvertų, tai 
(..‘aptilčiau su visais namais.

MEDžIUOLIS. Dar neužtektų namų, ir žemę 
prlkištumei. Oho, penkios lakstantys litų 
pabaudos, tai ne juokai.

BAIKŠTYS. Oi-oi-oi... Gelbėk, Viešpatie, nuo to
kios nelaimės. (Juodis pasiima šautuvą ir vėl 
nušliaužia krūmų tolyn).

ŽEMULIS. Gana jums kalbėtis apie 'pabaudas, 
verčiau, išgerkim (pilia stiklinėn).Sveikas, 
dėde! (išgeria). (Baikštys linkteri galvą, 
žcmuiis pilia antrą ir duoda Baikščiui. Už 
scenos šūvis).

MEDžIUOLIS( pašekęs) O kas čia dabar vel
nias! (bėga).

BAIKŠTYS, (išmeta iš rankų stiklinę, pašokėta 
ir bėga priešingon pusėn). Milicija! Milicija! 

ŽEMULIS (paskum bėgdamas). Milicija... (iš
bėga) (už scenos tėkši j vandenį).

BAIKŠTYS (storu balsu) Uch-uch — palauk!... 
Milicija!...

V. Scena

MEDžIUOLIS (po valandėlės atbėgęs scenon) 
Cha-cha-cha!... Mikai, Mikai, eikš greičiau. 
Cha-cha-cha... (Atbėga su šautuvu Juodis).

MEDžIUOLIS. Cha-cha-cha... ot pavyko... chA- 
cha-cha... — Kad šoko Baikštys, tai iki au
sų rave pasinėrė. Cha-cha-cha...

JUODIS. Cha-cha-cha... O žemulis?
MEDžIUOLIS. žemulis griūdamas per kelmus 

kaip kurtas nubėgo galvą suspaudęs sodžiaus 
link, (abu juokiasi).

JUODIS Juokai-juokais, bet žmogui, ligą įvarėm 
ir tiek. O kas kaltas — tu!

MEDŽIUOLIS. Aš!... Tu labiau kaltas, kam šovei.
JUODIS. O kam tu mane prfkalbėjai. Aš nebū

čiau nei žinojęs, — atėjai išvadinai: “Eime, 
eime... iššauk..., nusigąs... bus gerai... išger
sim...'’ Galgi nesužinos, žemulio velnias ne
įtrauks, aš jo nebijau; bet Baikštys neduos 
man, paskum nei per lauką pereiti. Reikia 
šaukti. (Juodis šaukia): Uhu-u-u... ei... ei
kit čionai, nėra mdicijos,..

MEDžIUOLIS. Tsi! šauk-nešauk, vistiek nebeat- 
šauksim. Verčiau palikim degtinę ir eime 
namo..

JUODIS. Paskum pyks, kai sužinos. Reikia pa
sakyti, kad jokios milicijos nėra, lai baigia 

' varyti.
MEDžIUOLIS. Tai kaipgi dabar praneši; kasgi 

žino, kur jie yra.
JUODIS. Nagi nueikim pas Baikštį’ tikrai jį ra

sime namie, — kurgi naktį dėsis visas sla
pias.

MEDŽIUOLIS. Na, ir kaip dabar pas jį eiti, 
Baikštienė dar pagaliu uždrožė už vyro iš- 
gąsdinimą. *

JUODIS. Eime sakau (traukia Medžiuolį). Aš 
už grūdus užmokėsiu, o tu už bravarėlį ne- 
fbeimsi pinigų ir susitaikysim.

MEDžIUOLIS. Eik tu vienas, aš nebeisiu, bijau.. 
JUODIS. Eime sakau abu (traukia jį) Ar aš vie

nas gąsdinau, tu mane prikalbėjai. Eime, 
abu, greičiau susitaikysim. (Medžiuolis už- 
simąsto).

JUODIS. Ak, kad tave galas! ką tu dabar pa
darei. Bėdą namuos atnešei,

MEDŽIUOLIS. Na, šimts pypkių, kaip ten būt 
kaip ne, — eime. Tik tu, Juodi, prisipažink 
kaltu.

JUODIS. Gerai, gerai, tik eime! (abu išeina). 
(Pirmo veiksmo galas)*

(Uždanga)
*

(Užbaiga Bus)
L :o--------------o-------------- o

KAS?

Kas liūstančią širdį
Raminti galės?

Kas džiaugsmų berybėj 
Sielą suregės?

Kas vargštančiai liaudžiai
Paguodą suteiks?

Kas tamsoj į šird|
Su kardu įsmeigs?

Kas vargstančiai tautai
Stiprrybės priduos?

Kas vargstančius brolius
Iš priešo vaduos

Kas ugsūa ir kandu
Priešus sunaikins? ’ * 4

Kas tėviškei garbės
Vainiką nupins?

Kas tautos didvya’ius
Galingus gimdys?

Kas tčvi’kei mokslo
Ir šviesą ugdys?! —*• ■■*'■*-*

Gerkonis. — J. Gogelis.

o-------------- o-------------- o
V- v ’ . > . ■ H M

OI. NEVERK...

Oi neveik, motuie. kad priešas žiaurus
Išplėšė tau sūnų paskutinį.
Ir mindžioja kojom mus šventus laukus,
O drauge ir sūnaus krūtinę.

Bet ateis tas laikas, kad tas priešas paikas 
Sutirps kaip sniegas, jis žūs.

Oi nevenk, neraudok, savo sūnaus brangaus, 
Nes žuvo gindamas tėvynę;
O žiaurus mus priešas, nepaveiks (langiaus,
Nes arti jo diena paskutinė.

Nes sūnūs tautos, del laisvės Šventos
Gins tėvynę, oi gins visados!

— Pabudęs Vaidyla

o---------------------- O----------------------- O

Man duokite sparnus galingojo aro, 
Skrisiu virš debesų, už palšųjų baro;
Gal ten skriaudos nėra, negirdėt dejonės,
Gal ten man bus linksmiau, kur ne randa žmonės.

nm; su kitu ir kaip daugėjantis lietuvių skaičius vertė 
keisti žemes ūkio valdymo ir tvarkymo sistemą.

Girdėjome, kad kitas profesorius, Krėvė, pirminin
kas Lietuvos tautininkų partijos, išleido gražų rinkini 
“Dzūkų Dainos'’. Regis, dzūkiškų dainų dar nebuvo at
spausdinta vienoje knygoje.

MEDŽIUOLIS. Baikštys, kaip šoko iš ravo, tai 
visas žliuginak" prtraYe nė Į namus, bet to
lyn nuo namų, bėga kiek tik išgali ir... vis 
griūva. Taip nusigando, kad nebeištaria net 
žodžio.

JUODIS. Tai sirgs tas jau namo parbėgęs! 
MEDŽIUOLIS. Kažin?
JUODIS. Kalbėt nereikia, taip nusigando... O jo 

toks bailumas... Gink Dieve, dar rožė iššoks.
MEDŽIUOLIS (purtydamas galvą). Nusigąst sa

kau labai nusigando. Kad jau šoko vande
nin, tai žinok, jau nusigando...

f

Laisvai tarp mėlynių padangės plačiosios, 
Gal aš rasiu dalelę savo pažadėtą, 
Į taiką, ramybę saulutės skaisčiosios 
Nuskridęs atrasiu svietą negirdėtą.

Bern. Brazdžionis.

2
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KOKIU KONKORDATU SU ROMA 
NORĖTA MUS APDOVANOTI

Bašo XXX
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Lietuvos Seimo Užsienių Ko-įstaigos susižino su vyskupo pa- 
misijos nariams jau kleius kar- valdiniais per vyskupų, o su Pa 
tus prisiėjo svarstyti “krikŠ- pos žinioj esamomis vienuoli-

būti klebonų teisėmis kapelionų, 
kiek reikia, ir vyriausias ka
pelionas, priklausantis nuo arci- 
vyskūpo.

13) Lietuvos Respublika iš
moka Lietuvos episkopatui to
kių litų sumų, kuri būtų lygi 
Lietuvos gyventojų katalikų 
skaičiui.

14) Vyriausybė taipogi apmo
Čionių” patiektų konkordato su
manymų.

štai svarbesniosios to suma
nyme vietos.

1) Lietuvos Respublikoj su
daroma atskira bažnytinė pro
vincija su arcivyskūpu ir 4 vy
skupijomis. Kiekvienai vysku
pijai tektų apie 500,000 tikin
čiųjų (Lenkijoj apie 1 mil.)

2) Arei vysk ūpas ir vyskupai 
tikybos reikalais tiesioginiai su 
sineša su šv. Sostu,

3) Kandidatus į arcivyskūpu 
ir į vyskupus pristato Papai 
Lietuvos arcivyskūpo ir vysku
pų konferencija. Prieš pašiur
siant kandidatų į paminėtas vie 
tas, Papa tik atsiklausia Lietu
vos vyriausybės, ar nėra poli
tinių kliūčių.

4) Valstybės mokyklose ti
kybos mokytojais gali būti tik 
tie, kurie turi tam vyskupo lei
dimų (Lenkijoj tai yra tik pra
džios mokyklose).

5) Vienuolijoms steigti duo
da leidimų vietinis vyskupas, 
tik pranešdamas apie tai Vi
daus Reikalų Ministerijai. Be 
vyriausybės žinios, steigk vie
nuolijų kiek nori.

6) Lietuvos vyriausybės į- 

Atidarytas Naujas Didžiausias
AKC. “ŠVYTURIO” BENDROVĖS

KNYGYNAS
3305 So. Halsted Street, Chicago, III.

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

Reikalaukite Naujo Katalogo

Kainos Labai žemos

t, T *■

i •
LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ I 

MOKYKLA ir DIRBTUVĖ. • 
gerinusiai įrengtoje mokykloje. Trakti- J 
kos pamokos išardyti ir hudčti visokiai į 
motorus, apie elektrą ir važiavimu. Ti- ; 
k ras, pilnas kursas Soferio-mekaniko | 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 k% metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 

garantuojame laisnį ir diplomų — Ta- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū

sų mokyklų. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis
nuo 11 vai. ryto ild 3 vai. po pietų.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
t28 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York City

OSVALDAS K1BURIS
UŽEIGA

jnra geriausia last New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanina valgfns, i
nik a n dH na ir Irangllkų nžėjimų. Praiome nepamirtti atsilankyti pas —

OSVALDĄ KIBURI
UI GLBNMOEB AVENUB, BROOKLYN, N. T.

(East New York) Tel. Cypress 8980

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar kaip 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

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

— Kainos mano Prieinamos — 
Asmeniškai kiekvienų peržiūriu.

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

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

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

^,U|llS "'JjM- O 4

jomis — per centralinį vienuo
lijos viršininkų, ženklina, — 
net apskrities policija be vys
kupo į klebonijų nesikištų.

7) Grįžusieji iš Rusijos glo
bos išnykusių vienuolijų tur
tai perduodami vyskupams, o 
šie paskirsto juos esamoms vie
nuolijoms.

8) Kunigai, djalkonai, subdja- 
konai, amžinųjų įvadų vienuo
liai paliuosuojami nuo kareivia
vimo (Geras būdas “valnytis 
nuo vaisko”).

9) Dvasininkai del peržengi
mo kuniginių pareigų teisiami 
dvasiškosios vyresnybės, kurios 
sprendimai negali būti svietiš-^ 
kam teismui skundžiami. (Prieš 
konstitucijų!)

10) Už nusikaltimus prieš 
Lietuvos įstatymus dvasinin
kus gali teisti ir valstybiniai 
teismai, bet jie turi kaltinimų 
pranešti vyskupui, kuris gali 
teismui duoti paaiškinimų. Pa
bauda atliekama ne kalėjimuo
se, bet vienuolynuose. (Prieš 
komstftucij!).

11) Teismo sprendimai del 
dvasininkų apkaltinimo turi bū
ti pranešti vyskupui.

12) Lietuvos kariumenėj turi

Klesos dienomis ir vakarais.

ka arcivyskūpo ir vyskupų no
minacijos išlaidas be to aprū
pina juos, jų kanceliarijas ir 
kurijas tinkamais būtais.

15) Gali būti 4 seminarijos, 
kiekviena iš dviejų dalių — te
ologinė ir btindrojo lavinimo 
(gimnazija), šiosios mokytojai 
gauna iš valstybės algų (Gim
nazijų ir taip perdaug turime!)

16) Triobėsiai kultui pave
dami, vyškūpų namai, kleboni
jos, seminarijos ntmoka valsty
binių ir savivaldybinių mokes
nių dvasininkų mokyklos, ligo
nines, prieglaudos ir kitos švie 
timo ir labdarybės įstaigos.

Taip aprūpinami s u lyg to pro 
j rikto dvasininkų reikalai. Visai 
neblogai.

Kų gi konkordatas duoda Lie
tuvos Respublikai?

Ugi šia ka —
1) Klaipėdos Krašto, rodos, 

dvi katalikų parapijos priski
riamos nuo Varmijos vyskūpi- 
jos prie vienos Lietuvos vys
kupijų (ir be konkordato tai 
galima padaryti!)

2) Apie Vilniaus, Seinų vys
kupijų dalis tik nusakoma, kad 
jos įtina į Lietuvos bažnytinę 
provincijų (Ar iš tikrųjų to lau 
kete iš Papos?)

3) Arei vysk upas ir vyskupai 
prisiekia prieš Lietuvos Respu
blikos prtzidentų, kad gerbs kon 
stitucijos pastatytų valdžių ir 
nekompromituos viešosios tvar
kos (Tai kiekvieno piliečio tie
sioginė be priesaikos pareiga).

4) Papa pripažįsta žemės re
forma (Kaip jis to nepripažin
tų?) ‘

UOLLANH
■ '■AMERICA UNEt/
Tioeue trumpu keliu per Rotter

dam’ų, į ir iš visų dalių

LIETUVOS 
Laivai kai eavaitf 

Neprilygstami patogumai
Mes pngelbetimo gauti reikalingu 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitis patina 
Siamas paprašius.
Reservavimui ir informacijų dėlei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINB
24 State Street New York..

Lietuvon

Nupiginta laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa į Kaunu 

$203.00 Ir $216.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENAI

Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui bo kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND. PITTS
BURGH, etc. siūlo greitų kelionę į 
Cherbourg, Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3 čion klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar ScSiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prio mūs vietinių agentų 

arba
White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

I
—LLOYD— 
SUGRETINĘS LAIVKORTES 

NUPIGINTA KAINA

) LIETUVA

PER BREMENĄ 
Puiki Trečia klesa, kajutos

! Neplliečial grįžtanti bėgy 12 i

| mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

Dvasininkai apsiima mtl- 
už Lietuvos Respublikų 
irgi jų pareiga!)
Na, dar teologijos-fi’.osofi- 

5)
stis
(Tai

G)
jos fakulteto duodami mokslo 
laipsniai pripažįstami Papos 
(ženklina, Kauno teologijos da
ktarai galėtų būti Fj/yburgo 
universiteto dėstytojais)

Pažiūrėkime, kiek iš Lietuvos
Respublikos iždo jau dabar gau 
na dvasininkai ir jų sėbrai vie 
nais tik pinigais.

1925 m. Liet. Resp. sųma- 
toj skiriama:
Romos kat. tik. įstaig. — 1,376, 
302 lt., Dvasiškajai seminarijai 
— 365,905 lit., Teologijos-fil. 
fakult. — 473,702 lt., Kariume- 
nės kapelionams (jų apie 12 
ir algos neišskirtos) apie — 
100,000 lt. Tikybos pamokoms 
pradžios ir kitose mokyklose, 
sunku tai susekti, bet maždaug 
apie šeštadalis mokytojų algos 
dalis, tik pradžios apie 2,000 
mokyklose paėmus po 1200 li
tų met. tikyb. pamokoms — 
2,400,000, Apmokėt gauname — 
4,715,909 lt.

O tai ne viskas.
Taigi už neatskyrimų tik ka

talikų bažnyčios nuo valstybės 
1925 m. mokame ne mažiau 
5 mil. litų. O kur dar pajamos 
iš metrikų (gimimo, mirimo, 
vedybų), kurios turėtų valsty
bei prigulėti, liet pajamų sų- 
matoj nematyt. Gema gi Lietu
voj apit 50,000 katalikų kūdikių 
metais, vedybų gi esti apie 11,- 
000 pas katalikus, mirimų gi 
apie 27,000. Kiek čia .pinigo?

Be šių pajamų kiekvienam 
Lietuvos Respublikos kunigui 
(jų nepilnas tūkstantis yra) 
1925 m. išmokės valstybė apie 
5,000 litų.

Konkordato projekte užtylė
ta, ar minėtoji pagalvė po 1 li
tų nuo kiekvieno įrašyto (tur
būt sulyg 1923 m. surašinėji
mo) kataliko bus tik priedas 
prie anų 1,376,302 litų, ar ne.

Viskas sumetus matome, kad 
sulyg to konkordato sumany
mo mūsų kunigai pusėtinai pel
nytų ir beveik nieko neduotų 
valstybei. Kunigija gaunamas 
iš valstybės sumas patvirtintų 
tarptautinio akto autoritetu.

Kunigai gautų kasmet gal a- 
pie 5,000,000 litų, jei nedaugiau 
ir duotų valstybei bene nulį, 
nes maldų nes maldų ir vysku
pų priesaikos pažadų pinigais 
neapskaitysi.

Jei sulyginsime tų mūsų 
“krikščionių” konkordato pro
jektų su Lenkijos konkordatu, 
tai ten Lenkų Respublikai dau
giau duodama, nes pavedama 
Vilnius ir iš dalies net Danci
gas.

Matome, kokie menki pasiro
dė čionai politikai mūsų “krik
ščionys.’’ Jie net u rašyt val
stybės naudai nemoka, jie tik 
žiūri, kaip su konkordato pa
galba kunigijos padėtį valsty
bės pinigais gerinti.

Išeina no mainai sulyg prin
cipo do ut des, bet tik siauras 
luominis kunigų pasipelnavimas 

Liet, žinios.

TAVĘS LAUKIA 
PELNINGAS BIZNIS

Scrantone, 10,000 lietuvių kolonijoj, 
nėra lietuvio BEIKERIO, kurio čin 
M'nui ir labui pngeidnujniiMi. Gorės 
n<’< v tetos tam bizniui negali būti ir 
čia jam yra puiki ateitis. Lietuviui, 
turinčiam gnnn kapitalo įsitnisymui it 
vedimui to biznio ant didelio saiko, ir 
mokitnėinm kepti gemx lietuviškas 
duonas, pasisek imtis yra užtikrintas ir 
biznio išplėtimui galimybės neupri- 
buotos. Dauginu informacijų kreipkitės 
pas: D. Klingį Ir V. Meškftną, •‘Vie
nybės" Scrantono Skyriuje, 132 W. 
Market St.. Scranton, Pa. 50

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.

Nuolatos, nors Ir lėtai 
'•Vienybė" progresuoja 
Vientaučius informuoja.

•V

BROOKLYN, N. Y.

Organizuoja Kūlokus

Nėra kų nei kalbėti, kad ko
munistams patiktų dabartinė 
kriaučių Unijos politika; o taip 
pat nekurie skyriaus nutarimai. 
Kad jie dabar galėtų prieiti 
prie knygų, tai tuojaus “per
tvarkytų.” Unijos skyrius ne
paprastame susirinkime yra nu 
taręs, kad Unijos pinigai nebū
tų dalinami jokiom politinėm 
partijom nei kokiems kitiems 
politiniams tikslams. Šitokia 
(Skyriaus nutarimas komunis
tams yra daug skaudesnis smū
gis nei tie visi, kuriuos jie ga
vo vasario 19 d. Ir ištrkrųjų 
taip yra. Nelabai senai kokia 
tai komunistų “apsigynimo ly
ga” prisiuntė skyriui laiškų rei 
kalaujantį pinigų; bet skyriaus 
Pildomoji Taryba patalpino ta 
jų laiškų į gurbų. Jeigu ko
munistai būtų ligi šiol bosavę 
Unijos skyriuje, kaip pirmiau, 
tai mažiausiai šimtinė būtų iš
lėkus iš Unijos iždo. Jau toji 
“apsigynimo lyga’’ nevienų U- 
nijos šimtinę yra suėdus. Da
bar komunistai organizuoja vi
sas kumščias, dideles ir ma
žas, kati vėla užgriebus skyrių 
ir atšaukus tų ir kitus jiems 
netinkamus tarimus. Kad nuo 
to skyrių apgynus reikalinga 
Skaitlingai lankytis į susirinki
mus. Vis Kriaučius.

PHILADELPHIA, PA.

Bankietas Pirmos Lietuvių 
Statymo ir Skolinimo B-vės

I Bal. 13 d. Lietuvių Svetainėj 
Moyamensing Av. įvyko puikus 
bankietas, kurį surengė Pirma 
Lietuvių Statymo ir Skolinimo 
Bendrovė; Tai pirmas buvo toks 
vakaras surengtas minėtos B- 
vės.

Koncerto dalį atliko gana pui
kiai: p-lės B. Tamaliūtė, E. 
Mickūniūtė ir p. Špokienė. Gai
la, kad programų pradėjo laike 
vakarienės, nes lėkščių barškė
jimas trukdė klausytojus ir dai
nininkes.

Kalbėjo teisėjas M. Lewis, 
žydas iš Lietuvos ir J. Liūtas 
iš Brooklyno. Abudu kalbėto
jai rišė savo kalbų su dabar
tine Lietuvos padėtimi.

Publika daugiau atydos krei
pė į p. Liūto kalbų, gal dėlto, 
kad kalbėjo lietuviškai ir vi-1 
stems geriau suprantamai.

Nors įžanga buvo nežema — 
$2.50, bet narių susirinko 398. 
Tai gana skaitlingas būrelis!

Toastmaster buvo Dr. E. Kli
mas, kuris tvarkingai vedė 
gramų.

Ši Bendrovė turi narių apie 
1,700 ir kapitalo $1.085,789.16. 
Bene bus didžiausia lietuvių į- 
staiga visoj Amerikoj.

Reikia tarti padėkos žodį vi
sai valdybai už tokį gražų pa
sidarbavimų už išauginimų kapi 
talo virš miliono dolarių. Tas 
parodo, jog Ph-iladel.phijoj yra 
žmonių, kurie moka vesti or
ganizacijų ir biznį. Buvęs.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvis Pralaimėjo Ristyncs

Balandžio 15 d. čionai buvo 
surengtos didelės ristynės, ku
riose dalyvavo visa eilė ristikų, 
tų tarpe ir lietuvis Frank Bru
no. Jisai ritosi su John Pesek 
iš Nebraškos, kuris buvo statęs 
net $2,000, kad jis duos tam, 
kas jį paris į valanda laiko. 
Bet Bruno šitų laižybų nelai
mėjo, nes Pesek jį parmetė 5 
sykius į 39 minutes ir 46 se

kandąs. Nors Bruno visgi gana 
gerai ritasi.

Šiose ristynėse dalyvavo ir 
garsus lenkas St. Zbyszko, ku
ris ritosi su Wayne Munn ir 
atlaimėjo nuo šito seniaus pra
laimėtų čampionybę.

žiūrovas.

PATERSON, N. J.

Kun. Petraičio seseris sužeidė

Balandžio 15 d. kun. Petrai
čio seserys Julė ir Marė išva
žiavo automobilium pasivažinė
ti ir patiko nelaimę: įvažiavo 
kitas automobilius' šonan ir 
mergaičių vežimų! visaisudau- 
žė, kad nė namo nebegalėjo 
parvažiuoti. Merginas sunkiai 
•sužeidė. Korespondentas.

ROCHESTER, N. Y. I

Darbininkai unijų ir ncunijų

Čia yra trys svarbiausios iš- 
danbijos: rflbsiuvių, Eastman 
Kodak fotografijos išdirbinių ir 
Bauscho stiklų dirbtuvė. Dau
guma rūbsiuvių priguli prie uni 
jos (13,000 žm.), dėlto rūbsiu- 
viai gerai uždirba: po $40 ir 
$50 į savaitę. Bet siuvėjai daž
niausia dirba ne pilnų laika. 
Kad dirbti pilnų laikų, tai dar
bininkai stengiasi gauti darbų 
pas Eastmanų arba Bauschj, 
sakydami: “Nors ir mažiau už
dirbsiu, bet dirbsiu pilnų lai
ka.’’ Mat pas Bauschį unijos 
nėra, ir geriausias darbininkas 
gauna $33 į savaitę.

Pereitų vasarų, rudenį ir žie
mų Eastman ir Bausch labai 
daug darbininkų visai paleido, 
o likusieji dirbo tik po 3—4 
dienas į savaitę. Visi vis lau
kia geresnių laikų. Rūbsiuviai 
gi. nors dažnai dirtra ir nepilnų 
laikų, bet kada dirba, tai gau
na pilnų užmokėsiu. Bet visgi 
ligšiol yra daug darbininkų, ku 
rie nenori unijos, nes nesu
pranta, ka unija jam duoda.

Darbininkas

WILKES BARRE, PA.

Nelaimė Lietuvių Namuose

S. Jainčionienė, savo krautu
vėlėj beeidama, koja užkliuvo 
už ten buvusio bakso ir žmo
na parvirto; tuom tarpu buvo 
didelis peilis, kuris jai ir įsmi
go į šonų. Greitai buvo nuga
benta į ligonbūtį; gal moterį 
išgelbės, nes peilis įsmigo tik 
apie keturis colius į šonų.

Girdėtis, kad SLA. 35 kp. sa
vo kvartaliniam susirinkime 

pro- svarstė apie didelį draugijų Są
ryšį; kuopa nubalsavo 27 prieš 
13 atsimesti nuo sąryšio; liko-
si panaikinta atstovybė į su
rysi, kur uždraudžia ir SLA. į- 
statai.

Pažinota, kad važiuoja į Lie
tuva adv. Jonas S. Lopatto, S. 
L. A. įstatų Komisijos pirmi- 

niokas, pirmų dienų. Liepos su 
savo uošviu J. Sikritulsku ant 
poros mėnesių pasiviešėti; tai 
yra visai privatus važiavimas.

Pranešu visų žiniai, kad už 
korespondencijas iš Wilkes Bar 
re, Pa. aš neimu atsakomybės, 
kur nėra pasirašyta mano var
do ir pavardės; nes daugelis lin 
kę tik mane vienų kaltinti už 
tai, jei kam kas nepatinkamo 
aprašoma. Nuo Naujų Metų ra
šau po tikra savo pavarde.

Nieniu Jonas

PIENAS KAIPO MAISTAS

Šeimininkė turi žinoti neku- 
riuos reikalingus dalykus apie 
pienų. Massachusetts Valstijos 
Agrikultūros Departamentas ne 
senai pridavė tos valstijos šei
mininkėms klausimus apie pie
nų, nekurie iš jų čia paduodami.

1. Ar pienas maistas? Taip, 
nes jis turi visas reikmenis su
darymui raumenų, kalkines 
druskas kaulams ir dantims, ak į 
stina augimų, ir duoda riebumy 
nūs ir cukrų, kurie gamina ši
lumą ir energija.

2. Ar kiti valgiai turi tuos 
dalykus? Nei vienas kitas mai
stas neturi tiek daug.

3. Kaip pienas susilygina su 
mėsa ir žuvimi kaslink kainos? 
Pienas priduoda visas reikme
nis ir mažiau kainuoja.

4. Kodėl pienas reikalingas 
kaulams ir dantims? Astuo
nios dešimts penki nuošimčiai 
mineralų kurie sudaro kaulus, 
susideda iš kalkių. Pienas pri
duoda daug kailkių, ir ypač 
daug jo reikalauja vaikai ir mo ’ 
tinos, kurios turi maitinti kūdi
kius.

5. Kas randasi piene, kuris 
aklina augimų. Mokslas yra 
suradęs, kad piene, Smetonoj ir 
svieste randasi tam tikra ypa
tybė, “vitamine“ vadinama, ku 
ri yra labai reikalinga vaiko 
augimui.

Gyvuliai neauga jei tas jų 
maiste nesiranda.

6. Kiek pieno reikia kasdien 
vartoti? Užaugęs reikalauja pus 
kvortę kasdien, nežiūrint kokioj 
formoj ar Smetonos, sviesto ar 
sūrio. Vaikai turi gauti daugiau 
pieno negu užaugę, nes jų val
gis nėra taip įvairus kaip už
augusių.

7. Jei pieno negalima pirk
ti, kokie kiti valgiai gali užim
ti jo vietų? Nėra nei vieno ki
to valgio, kuris galėtų pieno 
vietų užimti. Verčiau taupytis 
kituose dalykuose, o ne atsisa
kyti nuo pieno.

Pienas yra ekonomiškas val
gis, ir reikalingas visiems.

F. L. I. S.

Prieš 50 metų Bedami rašė 
Bostone: “Atsiguliau į lovų, pa
spaudžiau knypikį ir gi įdėjau 
koncertų New Yorke. “ Tada 
buvo neįvykdoma svajonė, šian 
dien radio padarė — fai tik
renybė. •
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Liepos Paslaptis
j
; J

(Feljetonas)
Rašo Rronis Janonis

Brendu per sniegą, kaip per 
pūktis; tai iki juostai lėkdamas 
į duobes pilnas pripustytas, tai 
vėl išbrisdamas kur nors ant 
kaugurio. Prie manęs ėjo dėdė 
su girininku, abu nors jau pa
senusiu, bet visgi, prisipažįstu, 
jie daug lengvinus brido per mi
šką, negu aš. Apušys keliu gle
bių apkabinamas; liepos, mc- 
džialiepiai, kaip milžinai mūrai 
niūksojo apšerkšniję; jų kamie
nai kreivi, išsirangė visokiais 
kreivuliais, tai gyvate rangėsi Į 
viršų, tai grąžtu buvo susisu
kę. Bet vienok visi vienodai aug 
šti, visi vienodai paslaptingi, j 
pat viršų galvą — šakomis pa
sipuošę; rodėsi stiepėsi vienas 
kitą pralenkdami i augštybės 
dausų. Ten toli juodavo egly
nas. Ar dar toli — klausiu ne
kantraudamas, nes viena ką nu
sibodo bristi be jokio kelio per 
kejmus, o kita tai kad batai pri
sisėmę sniego, ir šis tirpdamas 
sUišlapino kojas. Man buvo ne
ramu. Bet štai girininkas, pasi
taisęs diržą, ant kurio buvo pri
kabintas brauningas, sustojo ap 
sidairęs. — Va, tai čion ta bir
žė, — tarė jisai dėdei — tam
stos medžio numeris 207; hm... 
aha, tai — tai jis turi būti ana
me krašte. — Ir pasukęs į kai
rę nubrido toliau su tėveliu šne
kučiuodami — Didelė giria, oi 
didelė buvo prieš karą — kal
bėjo girininkas — tik vokiečiai 
ją baisiai sunaikino; va kad ir 
čionai, pirmiau buvo didžiau

sios eglės, o dabar, tik kelmai 
ir liepos atliko; bet ir tas val
džia dabar išparduoda žmonėms 
sako — sos penia ujai. Vis Į tą 
Germaniją išvežė. Visas vals
čius dirba miške per žiemą. Bū
davo ateis germanas ir gražiuo
ju “pan pan’- cik į mišką, o jei 
neisi, tai sprandan gausi ir va
ru išvarys iš namų. Antai Sei- 
būčių Juozas pasipriešino, tai 
norėjo durtuvu perdurti, led pa 
ti atsiprašė. O kai prieš ka
rą! O! tai būdavo nevienas pa
siklysta, nevienam prireikdavo 
nakvoti miške. Aš pats kartą 
vieną bobą išgelbėjau. Taip pa
vakary žinai, temstant — gir
džiu, kas ten kaip ir poteriau
ja; prieinu arčiau, ogi ir aiš
kiai užgirdau: sveika Marija 
myiistos... Įlendu i tankumyną,

storos liepos.
Įmuštas kleimas 207 ištolo 

švietė ant balto, kaip sniegas 
medžio. — Hm! na, žinoma, dar 
helio turėsite gražaus iki ją par 
velsite — ir priėjęs kirvelio pin 
čiu patauškeno j medžio ka
mieną.

— Na, kaip sau žinote jį 
kiaura — tęsė toliau girininkas.

— Tai kągi padarysi, — pra
tarė dėdė — malkų sieksnis vis 
bus, o šakos dar... Na tai adiu, 
tam sykiui, tik pasaugokit kad 
šitų medelių neaplaužytūmėt — 
tarė rodydamas i krūvą jaunų 
beržiukų ir dideliais šuoliais 
žingsniuodamas dingo už me
džiu.

Nieko nelaukdami mes tuoj 
pradėjom darbą. Skubėm, kad 
greičiaus nuleidus, nes jau buvo 
pavasaris, o namo pareiti to-

gi žiūriu, Strimo baloj klūpo 
bobelė ir poteriauja. “Na!’’ sūri
kati “kurie kelmai čia tave at
nešė?’’ Apsidžiaugė bobelė pa
mačius mane, pasisakė, kad ry- 

I to ėjusi j Dusetas, beeidama su 
maniusi pauogauti ir užsukusi į 
girią; na, žinoma, ir pasiklydo. 
Įėjusi pagaliams i tokią vietą, 
iš kurios jau išeiti nebegalėjusi. 
Mat toje baloje yra tokia sala 
kuria tik siauru ruožu prieina 
panuovali. Įeiti i salą, tai jai 
netyčiomis taip pasitaikė, o iš
eiti neberado pro kur. gal gal
va nabagei susisukę. Atsiradus 
tokioj keblioj padėty ji, žino
ma, išsigando, pamanė, kad jau 
pikta dvasia vedžioja ir pra
dėjo šauktis Dievo pagalbos. Be 
ne šito jau ir bus — pastebėjo 
ant galo priėjęs prie didelės ir

H; sutems. Skamba piela, sau
jomis lekia pjuvenos, o vėjas 
jas pagavęs susuka ir pilia į 
akis, ir rankoves visur. Ilgai 
stovėjo dar liepa, nebodama mū 
su darbo. Tarytum didžiavosi 
augštai iškėlus šakotą savo gal-
vą ir šniokštė: nelieskit manęs; 
jūs vistiek manęs neįveiksit; aš 
stovėjau jau kiek amžių; ma
čiau ne tokių, kaip jūs, nyk
štukai; nieko nebijojau ir ne
bijosiu, stovėsiu iki man atsi
bos... Ir ištiktųjų: mums nebe
ramu pasidarė, pradėjom abe
joti: ar ištikro begalėsime mes 
ją įveikti. O liepa išrodo tokia 
išdidi, tokia paslaptinga, kad 
rodėsi buvo neįveikiama. Vie
nok, mes su dėde nieko nekal
bėdami, ištraukėme pielą, ku
rios vos išteko skersai medį. 
Bet štai, jos viršūnė labiau pra-

, .. , ' . K

deda klausyti vėjo, labiau pra
dėjo svyruoti,-ir, ant galo, sun
kiai subraškėjus, švilpdama į- 
vairiais balsais parlėkė ant že
mės.

Nudžiugęs aš, kad jau darbą 
galop užbaigom, žiūrinėjau lie
pos liemenį, vaikščiojau po jį, 
mieravau šakų storumą, kamie
no ilgumą ir štai pastebėjau 
didelę išpuvusią skylę, drevę. 
Norėdamas pranešti dėdei, ką 
radau, aš atsigrįžtu: ar tai man 
galva beveikia, ar taip akyse 
regisi, žiūriu ir netikiu pats sa
vim ; dėdė klūpo prie nupjauto 
kelmo ir vis žegnojasi. Kas tai 
galėtų būti?. Gerai žinojau, kad 
jis nebailys, taip — pat kaip ir 
aš, jokiams vaiduokliams ir kip
šams netikėjo. Bet vienok vie
na sumišusi dėdės išvaizda da
rė Į mane nemalonų įspūdį. Aš 
nieko nelaukdamas, priėjau prie 
jo ir paklausiau — kas yra, ką 
čion dabar veiki? — Jis nieko1 
nesakydamas, pakėlė akis ir pa
rodė į kiaurą liepos vidurį. Aš 
žvilgterėjau ir žadą užkandau. 
Priešais mane juodavo baisi, ko
kia dviejų pėdų pločio liepos drė 
vė ir joje švietė... — pliki žmo
gaus kaulai. Kada pirmas su
akmenėjimas praėjo, mes priė
jome arčiau, įsižiūrėjome ge
riau. šone kaulų gulėjo aprūdi
jęs šautuvas, taipgi tebebuvo 
dargi diržas su patronitašais ir 
batai. Iš to galėjom spręsti, kad 
tai būta kareivio. Bet kokiam 
reikalu jis lindo į tą medžio 
kiaurumą? Nuo ko jis sumanė 
slėptis, tame tamsiame kalėji
me, tapusiam jam grabu? Įvai
rios mintys skverbėsi į galvą, 
bet joje atsakymo nerado. Prie,

temoje švietė tiktai pliki, tur
būt skruzdėlių apgraužti katilai, 
ir tuo1 savo švietimu minėjo 
baisų šį didįjį karą, kurio au
kų pilna Lietuva.

Brooklyno Komunistai 
Pralaimėjo

Po garsaus komunistų sUl’eng 
to kumščių spektaklio Vasario 
19 d., tarpe darbininkų siuvė
jų vis didesnis pasipiktinimas 
darosi tais kumštininkais; ku
rie vietoj apie save bjaurius 
darbus tylėti, dar bjauriau ko- 
liojasi per “NeLaisvę’’ ir as
meniškai darbininkų susirinki
muose. Todėl po visas šapas pra 
deda kumš'tirtnikų užtarėjus va
lyti lauk, štai nesenai pats 
Joint Board pavarė iš Beržiečio 
šapos pirmininkystės kumšti
ninką Buivydą, o dabar patys 
daiibininkai šalaviejaus šapoje 
suspendavo pirmininką Jasulai
tį. Galima sakyti, kad patys 
kumštininkai save plaka, vary
dami tolesnį plūdimąsi ant vi
sų darbininkų, ir vis tik Mas
kvos naudai.

Labai malonu pažymėti tą fa
ktą, kad kur tiktai komunistų 
vadovybės atsikratoma, tose ša- 
pose darbininkai gražiai suti
kime dirba ir tenai iš vėrauzių 
pradedama duoti geresnius dar
inis. Pirmiaus į tas šapas ne
benorėdavo duoti, nes sakyda
vo: “Lithuanians — all bolshc- 
viki” (visi lietuviai bolševikai). 
Dabar jau ir šapų daugiau pra
deda atsidaryti, kur pradeda 
įgauti darbo siuvėjai išmesti iš 
•daūbo jau po metų laiką ir dau
giau. ■ . - '

Patartina “Vienybei?" kad 
surengtų ekskursiją į Maskvą, 
tai prasišalihus. gaujai kumšti
ninkų, atsirastų daugiau pro
gos ramaus darbo. O kumšti
ninkams maž susirastų atatin
kamo darbo ir Maskvoje.

Senas •Unijistas.

Pilnai Prirengtas
AAfrimi sk imtuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Orei tai, I.’ntogiai, Lengva 
iSvnlyt. ' Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augš,

Valet Auto-Strop Razor

AR TURIT AI AS 
DAINAS?

—o —
Kalėdų giesmė_____ 30c
Dul du! dūdelė______ 50c
Stasys______________ 50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Malda, žuvusiems už Lie

tuvos Laisvę __ .— 30c
Vilnius ____________ 35c
Ncsegk sau rožės, Pau

lausko ----- ----------- 50c

Adresuokite
“VIENYBE”

193 Grand St., Bklyn, N. Y.
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Apsaugok Ivslkatą |

FrofilaktM vyrami,
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35o. 
(Tarba (4 ’b) $1. 

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

02 Beekmau 8t. 
New York 

Prašyk aprašymų

Mb

u4AU 
WriL™ PRIPA-

ŽINO!
visi, kad Naujoką padaryti Cign- 
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomene gėrisi, kad garsi- 
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb 
tns cigarus rūkysi!; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmoti puikiai kirpta, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai ger i Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietui iškošė užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuosc ir draugysčių salėse, 
ant pikniku ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą• 

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardą ir paveik
slą ant bakso. Per pačią išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riam?, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti . . , t* - .

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y. *
Naujokų Cigarui labai geri, 

verta paremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų*, liti osa m laike ir vakarais.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲI

I DIDELES EKSKURSIJOS LIETUVON!
.“VIENYBĖS” EKSKURSIJA 

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

SU PALYDOVAIS

$203
Iš New Yorko Kaunan ir Atgal

U. S. LINES EKSKURSIJA
BIRZELIO-JUNE 20 D

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

PER BREMENĄ
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

Pres. Roosevelt

PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“

Visi, norinti pasinaudoti šia nepaprastu 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 mėnesių ir gales sugrįžti be jo
kio sulaikymo.

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.
i . i • . • » . f

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.

f - ‘ »I ■« » * ' ■ , ■ .■■■’.? if > M?:’!*''L > “

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

„VIENYBES“ AGENTŪRA
193 GRAND STREET BROOKLYb

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.

Važiuos LaivuJis
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. M r 1st aus Mokslas ir Šių Laikų Kunigai
Rašo Racionalas

f Kas Buvo Kristus
Dabar aš verčiu “Bibliorum 

Sacrorum” toliaus. štai jau 
“Sanctum lesu Christi Evan
gelism.” Pradiniai žodžiai:

“Liber generationis lesu Chri 
sti filii David filii Abraham. 
Ahraham genuit Isaac, Isaac 
autem genuit lacob, lacob ge
nuit Indam et fratres eius.”

čia nieko tokio nėra, kaip 
tik ta pati pasaka, kur sakoma, 
kad žydas žydą gimdė: Abro- 
mas pagimdė Izaoką, Izaokas 
pagimdė Jokūbą, ir taip iki kra- 
Ūto. ik į kol Kristus gimė. Tai 
Mateošlaus evangelija, ir taip 
žydas žydą gimdė iki punkto 
16, Pirmo Skyriaus.

Bet punktas 18-tas štai jau 
ką sako apie Kristaus kilmę:

“Christi autem generatio sic 
crab: jcum lesset desponsata 
mater eius Maria loseph, ante- 
qtiam convenirent, 
in iitero habens de 
to.”

Lietuviškai: “O

inventa ėst
Spiritu sanc

tojas, kaip Maižis, Spartakas, 
Washingtonas, Marksas, Leni
nas, Trockis ir kiti. Reikia pa
sakyti, kad kaip pas visus idea
listus, taip ir pas Kristų buvo 
gražių minčių, bet daug ir už
sidegimo. Ir pas Kristų to bu
vo (langiaus, kaip pas ką kitą. 
Jis save pasivadino net sūnumi 
Dievo.

Kaip Kristus save perstatė, 
taip šių laiikų kunigai pasako-
ja apie Kristaus atsiradimą “iš 
Dvasios šventos.” Su pagelba 
prietarų tas klaidingas moki
nimas buvo apsukęs milionams 
žmonių galvas. Dabar jau žmo
nės atsipeikėja, ir pamato, kas 
tiesa kas ne.
— prietarai

(Bus

Mokslas platinasi 
nyksta.
Daugiau)

Mūsų Kalbos ir Rasto Dirvonai

Atsakymas “Laisvei”

V

pravėdinimo. Geriausiu yra rytus, bet. 
galima ir vakare. Nereikia kūdikio 
maudyti po penėjimui, arba neužilgo 
prieš išvedimą laukan. Iki bambu ne
užgis, reikia trintj tik su kempine, 
l’o to vartoti vonelę. Per pirmą mė
nesį vandens temperatūra lai būna 
r.Įiie 95—103 liiipsnių Fahrenhcito, ! 
laipsniškai mažinant iki bus 90 gale 1 
metų. Rekomenduojama įsitaisyti mau
dynės termometras. Ausis ir nosį rei
kia švelniai išvalyti su vata. Seilių 
gleive gerklėje pas kūdikį taip plona, 
kad mažiausias patrynimas gali įdrėks
ti ir atverti kelią užsikrėtimui. Todėl 
patariama, kad motina neprileistų bur
nelei apsipurvinti "ir tada nereikės

ryti taip pat kaip su sodos prausi
mu.

Muštardos prausimas. — Muštar- 
dos prausimai naudingi nerviškumo ir 
nemiegojime. Prirengiant maudynę, 
dėk pilną šaukštą muštardos į šešius 
galionus šilto vandens. Kūdikį laikyk 
vandeny dvi nr tris mimitas, o išėmus 
gerai nutrink odą ir tuoj guldyk. 
Tuo būdu kūdikis gaus ramaus ir at
gaivinančio miego.

“Laisvės” Nr. 85 reikalau
jama, kad prirodyčia. kur “Lai
svė” bombarduoja 54 lokalų? 
štai įrodymai.

Sausio mėnesio mitingas išrin 
ko naują komitetą, į kurį “Lai
svės” agentai nepateko. Na ir 
paleido “Laisvė” savo redakci
niuose straipsniuose keliones 
ant lokalo, vadindama “kaniba
lais” (žmogėdom), “vagomis” 
ir t. p.

“Laisvės” name, jos redakto
riai sakėte “kad ir kraujas pra
liet reikėtų, turime paimti 54 
lokalą po savo diktatūra”. Ar 
čia ne bombardavimas ir ne kon 
piracijos?

27 d. vasario šaukėte “pro
testo” mitingą, irgi “Laisvės” 
redaktoriai plūdote 54 lokalą. 
Ar čia ne bombardavimas?

Tokius juodus darbus vadi
nu bombardavimu. O kaip “Lai
svė” tai užvardina?

“Laisvė” klausia, kada jos na 
gai griebė unijos dolarius? Ogi 
visada, kada tik susidėjo uni
jos komitetas iš laisviečių ko
munistų.

Į Chicagos konferenciją jūsų 
chamunistų delegatui — $100.

“Laisvės ’ ’ reprezentuojamos 
partijos kandidatui į S. V. pre
zidentus — $100.

Pasakyk. “Laisve,” ar ne jū
sų reikalams tie du šimtai do- 
larių? Vincas Brundza

KUDIKly 
uEROVčs skYRIUS^ 
DEL APRUPINIMoi 

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS J

STRAIPSNIS 121

Marne ekyriaje u>m laikai /
dh teita gvildename rvk ū 
kaltui įdomia* btetenčioms l
moUooaa Ir uotiaenu Jau- J 
a, kHiklf.

»
KAdlkly aprOpInhnas ir pe-
etjtmaa yra dalyku tyrm

rvV erarbsa Kmynai Ir lentai 
Ir nea Jautame, kad tai 
yra dalyku, kurį mes ta-

(1L- rime reruUaridkals laike- n
tarpiais atvirai Ir laisvai 1
perfvlidentL J

\ Z“

Didžiausia problema kiekvienos mo
tinos yra tada, kada jos krūtų pienas 
išsenka, ir jai rūpi kokį maistą reikė 
liūdikiui duoti idant jis sveikas būtų 
ir augtų stiprus ir vikrus. Borden’s 

plauti, l’o šeštam mėnesiui kūdikio ger Eagle Pienas išrišo ta problemą tūk- i.i.......i:............i..,.- .... ..v, .i.* .. . ............... ‘ .klę gulima valyti su minkštu audeklu 
ųeniygant, o kada dantys pasirodo, 
tai galima vartoti švelnų šepetuką. 
Knip tik kūdikis užauga tiek, kad ga
li mokintis, reikia jį pratinti dantis

stnntijhs ir tūlustantiins motinų bėgy 
paskutinių šešiosdešinits metų. Dau
ginu vaiku tapo išauklėta su Eaglb 
Brand negu su visais kitais prepara
tais sykiu sudėtais. Žindyk, suprąjį- 
tnma, pati kūdikį jei gali, bot neban- 
dinėk visokių maistų apie kuriuos mli- 
žai žinni. Engle Pienas yra sveikas ir 
grynas, beto lengvai suvirškomas.

, ti), niauroti (meškai) ir niau
roti (tepti su maurti, purvu), 
kaltas (nusidėjęs) ir kaltas (to 
kis dailydės instrumentas), rū
kti (dūmais) ir rūkti (skylei 
užalkti), siūlas (gija) ir siūlas 
(siūlymas), biržė (avižos var
das ir biržė pėdsaką, trail), kar 
štas (nuo įkaitimo) ir karštas 
(karštuvais ar “kailis karš
tas”) sietas (sijojimui) ir sic 
tas (ryšys galvijams rišti), kai- 
rinti (vis sukti kairėn) ir kai- 
rinti (erzinti), etc.

Kaip mato šiek tiek apsi
skaitęs žmogus, jau ne tik ra
šytojas, v'irfiuj pažymėti žo
džiai, kad rašte juos padaryti 
suprantamais, jau nebe galima 
net su dabartinėmis ilgosiomis 
balsėmis atžymėti, bet reika
lauja naujai atžymėtų balsių, 
kaip tatai nurodė pavyzdžiais 
mūsų kalbininkai Jaunius, Bū- 

sutirika mūsų kalbėję vartoti ši’ga ir‘ kiti. Norėdami išdirbti 
tos raidės. Jisai norėtų, kad grynai gražią ir literatinę mū- 
ir visos ilgosios ar kaip kitaip’su kalbą ir rašybą, mes būsime 
prigaidėtosios balsės, kaip an- 

, tai: ą, ę, į, u, ė, ū būtų iš mū
sų rašybos išmestos, o jų vieton 
vartojamos sudvailytos raidės, 
pav. an, en, in, un, ee, uu. Pa-

Rašo š—iis

mano keleto pastabėlių
1 a ik rašei ų reda'ktor ia ms

Del 
mūsų 
ir rašytojams, pasirodė “Ame
rikos Lietuvyje” straipsnelis: 
“Mūsų alfabetas,” kaip tatai bu 
vo perspausdinta “Vienybės” n- 
re 6. Rašytojas sutinka su ma
nim, kad mūsų rašytojai nege
rai daro savo prigimtosios kal
bos nesimokindami ir rašyda
mi be jokių atsižymėjimų vie
naip rašomus, bet kitaip taria
mus žodžius. Tuomet ėjo kal
ba apie raidę “ū,” kurios ne
paisydami rašytojai vienodai 
rašo: “šūkavimas” (nuo “šū
kauti” ir “šukavimas (nuo “šu
kuoti”), kas skaitytojus klaidi
na vien per rašytojų nežinoji
mą ar nenorėjimą pastatyti sa
vo vietoje ilgosios balsės “ū.”

Taciaus “A. L.” rašytojas ne

Kristaus gi
mimas buvo tokis: kuomet jo 
motina. Maria, buvo pažadėta 
Jozapui, prieš susituokimą, pa
sirodė, kad ji nėščia, iš Dva
sios šventos.”

Toliaus sakoma, kad Juozapas 
jau tylomis norėjęs ją pame
sti. Tik susapnavęs, kad nepa
mesti, tai ir nepametęs.

“Nėščia iš Dvasios šventos.” 
Mokslui toks dalykas negirdė
tas. Gimimo veiksnys jau nėra 
jokia stebuklas arba misteria: 
tik vyro sėklai susiėjus su mo
teries seka gimimas. Toks jau

Patvi^aS1 ir j0 joki lizdan,’ 'vi’eton “rašius “rasto’ 
kęsti, sptsti, mūsų; jėga, ūsai, 
rašyti ranstas, kensti. 
muusun, jeega, uusai. 
jas priveda pavyzdžius 
kiti prigaidėtųjų balsių 
se, kaip “ošia,” “arfa,” 
kuriuos galima esą būtų rašyti: 
oošia, aarfa, aaria...

Nenuoseklumas tokių ’siūly
mų atvejų atvejais buvo mūsų 
kalbininkų ir gramatikų nuro
doma, vienok vis dar atsiranda 
nauji siūlytojai to, kas mūsų 
kalbai ir rašybai netinka. To
kie ženikluotinių raidžių nemy- 
lėtojai visuomet užmiršta, kad 
lietuvių kalba — tai ne suomių 
ar ungarų, kurios tokio gražaus 
skambėjimo neturi ir nereika
lauja tiek ženklelių, kiek mes 
reikalaujame, kad pilnai išreiš- 

Įkus kiekvieną lietuvių kalbos 
r.ispinduolį ir siaudėjimą.

Mūsų kalboje yra daugybės 
tokių žodžių, kurie vienodai ra
šosi, bet kitaip išsitaria ir - vi
sai kitokią turi prasmę, štai tik 
keletas tokių žodžių: aušta (au
šra švinta) ir aušta (karštas 
daiktas), merkti (akimi) ir mer 
kti (į vandenį), laukti (ko at
einant) ir laukti (pliku arba 
‘Taukiu” 
(plutą) ir išgraužk (“špygos” 
parodymas žodžiu), glinda (gal
voje ydas) ir glinda (tokia žo
lė), gniaužti (delnoje suspau
sti) ir gniaužti (nuo kitų pa
sislėpus ką valgyti), griausti 
(perkūnijai)* ir griausti (gailė
tis ko), grumtas (sudžiūvęs 
žemės gabalas) ir grumtas (ko
votas), raišo (apraišioja ką) 
ir raišo (peikia ką), gumbas (Ii 
ga) ir gumbas (iškiluma), gur-

stebūklai nepakeičia.
Gi Kristaus gimimas buvo ne 

kaip “Bibliorum Sacrorum” pa 
duoda, bet sekančiai. Mergelė, 
Marija tapo tai nėščia. Kadan
gi pas žydus buvo dideliu pra
sižengimu turėti merginai kūdi
kį, tai jai surado seną Juozapą, 
ir įHifilė Mariją. Nors"*-Juozą-' 
pas buvo senas, bet patėmijo, 
kad jo Marija nėščia, ir norėjo 
ją pamesti. Bet jis tapo apra
mintas ir jis paėmė Mariją už 
moterį. Vėliaus gimė Kristus. 
Tai ir visa glapftybė Kristaus gi 
mimo.

Pasitaikė, kad Kristus buvo 
nepaprastai gabus. Paaugėjęs 
jis buvo Indijoje, ir ten moki
nosi. Kai grįžo į Jaruzolimą, tai 
jau buvo skelbėju naujų idėjų.

Kristus buvo tokis-pat žmo
nių vadas, naujų idėjų įkūny-

spinsti, 
Rašyto- 
net to- 

žodžiuo- 
“aria..”

priversti įvesti dar naujai žen- 
kluotu keletą balsiu.

Kažin kode! kai kurie mūsų 
rašytojai labai nenori, kad mū
sų kalba ir rašyba būtų gra
ži ir literatiškai išsidirbtų? Jei 
gu jie agituoja prieš įvedimą 
pilnai atsakančių mūsų kalbai 
raidžių del prastų kaimiečių la
bo, tai jų triūsas bereikalin
gas, nes dabar jau net prasti 
kaimo vaikai greitai pramoksta 
ir puikiai žino, kur prigaidėtas 
raides statyti (ko net tūli mū
sų redaktoriai Amerikoje dar

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

Turime del jūsų labai rei
kalingą knygą — “Parla
mentarinės Taisyklės,” ar
ba kaip tvarkiai ir iš
mintingai vesti susirinki
mus. Kaina su apdarėliais 
tik 25 centai. Užsakymus 
siuskite į

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, Pį. Y. ...

ODINES UGOS
yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERĄ’S

ESKO
AntiseptiSkas mostls.

Sutaisytas praialinintui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

darytis), išgraužk

Reikia mesti tos nusenę kal
bos, kad “visokios uodegutės ir 
slogučiai mūsų rašybą apsunki
na ir padaro negražią.” Daug 
tautų pasauly turi savo akcen
tuotas ir visaip žcnkluotas rai
des, ir tos tautos kaip tik tar-! 
pe pasaulio pažangiųjų skaito
mos, pa v. žydai, čekai, etc. Vo
kiečių gotiškos raidės labai sun 
kios ir kraigliotos, vienok kul
tūroje jie pralenkia ne tik mus, 
bet ir daugelį romaniškųjų tau
tų, kurios akcentų neturi. Ste
nografija susideda vien tik iš 
“akcentų,” vienok ją išmoksta 
labai greitai, kas tik mokinasi. 
O juk stenografija yra vienas 
iš didžiausių kultūros reiškinių.

Todėl akcentai mūsų rašybos 
neapsunkins, 
laikys visoje 
kia tik mūsų 
diktoriams...
matikos ir rašybos.

tik mūsų kalbą iš 
jos grožėje. Rei- 
rašytojam;-? ir re- 
pasimokinti gr«i-

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicngoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk- 

šėrą, kreipkitės šiuo antrašu: 
927 W. 34th PLACE

Chicago, Hl.
Boulevard 0527

ti

Pbone

Tel. U!O Greanpoint t Telophoae 7887 Malo

GRAEORIUS
Juozas Garšva

Mano fina* garai atlieka sekančius darbui: libaliameoja ir mituliai aut visokių
k « plutų. Pagrėbei >amoiia n«s paprasčiausių iki prakilniausių. Parsamdo karietai lai- 
dotnvėms, veMUJdtba, krtkitynotni ir kitiems fartvažinėjimams.

Viriui minėtais reikalai! kreipkitės pai maae, o būsit užganėdinti

231 Bedford Ave. ofibait 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

Use BEECHAM’S‘TILLS

Helps ,clc; tho skin

Contains Calomel
Huy from your druggist 
25c and 50c the box

for the relief of Con
stipation, Biliousness, 

Sick Headache and for 
moving

CONSTIPATION

and
and

tO
ne

Babies 
Love

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

Mrs. Winslows 
Syrup

Tikra Lietuviška Buona 
kurią kepa 

„Garsas” Keptuve 
(Seniausia įstaiga)

duoną iš
kepame

r kitiems
kreipkitės

miltų, 
vestu

ruginių 
keiksus,

pokiliams. Vi
su užsakymais

• Kepa
| Taipgi

vėms
tuomet
prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia- 

ne duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

Maudymas
Kūdiki reikia kasdien prausti, laiką 

nu reguliuojant pagal laiką penėjimo ir

Maudymas
Soda Prausimas. — Prausimas su 

s<’d:t paturniiujn gama gerai tada, ka
da šilta, ypatingai vasarą. Į kiekvie
ną galioną vandens reikia dėti du 
šaukštelius sodos. Van'dens temperatū
ra turi būti ta," prie kurios kūdikis 
jau pripratęs. Užtenka laikyti jį dvi 
iki keturių miliutų. Odoje tada netu
rėtų būti jokio trynirnosi. Kūdikį rei
kia nusausinti su švelniais abrūsais.

Skrudų prausimas. — Skrudos irgi 
naudingos del karščių. Į vandenį rei
kia įdėti vieną puodelį skrudą ir da

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

$15.00 ir augštyn
|6 ’/Tr’

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

Tel. 595 Greenpoint.
J

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS^

270 Berry St., B’klyn, N. Y^

I

I

Borden s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per virš šešiosde*- 
šimts septynius me 
tus.

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa
vo vaikučiams.

Jei prisiusite šitą 
’apgarsinimą' į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Dept. -°

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 goriausią ir švic 
Ži ausiu žolelių ir gydančią šaknų 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat_ 
rų, Šveicarijos Kalną, Italijos, Pi- 
renėjų Kalną, Pietą Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo 
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del neina- 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

Sutaisyta per Groblauską suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrą, lietuvišką tro- 
janką.

Žiūrėkit del mūsą markės apgy
nimo.

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

Del raumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota į 
silpnas formatąs žaizdą ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalą vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
niką. Kainos 35c„ G5c. ir 81.25 už 
bonkį. Rašykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski 
and Co. 

Plymouth, Penn.

Įkilto, žalio ir Raudono 14kL 
aukso moterišku laikrodėliu 
[Galima gauti mūsų krautuvė 

RASIIKINIS 
ir 

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nno 1 
nuo 6

N e dūli o mis pagal ausitarimų

i

k

ra

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS EB PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00S

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumeriui ap
rūpiname kuoteisingiausini, sutaisomi 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 LORIWfER ST., (antros durys nuo Grand St.)

Tel. Stagg G533-G534 Brooklyn, N.: Y.

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

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

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 goriausiu patarnavimu.

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.
f Kas per mus kreipiasi, visada gali
3 pasirinkti tinkamų nuosavybę ir

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y

| Susivienijimas Liet. Amerikoje

8LA. kuopos randasi visuoso didesniuose miestuose; 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna HLA, išleistas knygas už putę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

Pašalpos Skyriai —
$6.00. 9.oo ir 12.00 1 savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės tino adresu:

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

Kas yraimogans amžinas priešas? — 
Jis netik sunkiausias ligas Jvaro, bet ir 
bą paguldo. Bot tie, kurte vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nno 
nebijo. Už 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priešo!

•altta. 
I Er»- 
plačfa 
COLDURBAN'S

Haičio), Jokių Kalčių 
baksų apsiginkluok

URBO LAX TABS (25 cental ui skry- 
nntę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų Imo- 
gaus priešų — vidurių užkietėjimų — kuris 

-; “ žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, nomeopatlškų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pat —

URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone Greenpoint 1411

5
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Dar Daugiau • 
“Vienybės” Ekskursantų

tų. Visi pageidauja, kad šitokie; žioje ir tvarkingoje kalboje nu-

Prie visos eilės jau užsire
gistravusių ir pirmiaus pagar
sintų ekskursantų, kurie va
žiuos Lietuvon su 
Didele Ekskursija 
sįdont Roosevelt” 
d., užsiregistravo

kurie 
“Vienybės” 
laivu “Pre- 
G eg ūžės 30 
dar Jonas 

Dundulis iš Elizabeth, N. J.

Sugryžo “Vienybės
Keleivis

išPereitą šeštadienį sugrįžo 
Lietuvos Jurgis Kvicskevičius, 
“Vienybės” keleivis, kuris pa
siviešėjo Lietuvoje šešis mėne
sius ir atvyko laivu “President 
Roosevelt.” Jis papasakoja, kad 
Lietuvoje gana smagiai laiką 
praleido ir gerai kelionė pavyko. 
Tik pataria nesi vežti daug ba
gažo, nes juo mažiau, tuo leng
viau kelionėje.

Svečiai Dalyvavę 
“Vienybės” Steko 
Vakarienėje

vakarėliai įvyktų dažnai, nes 
tuomi (lietuviai gauna progos 
apkalbėti savo reikalus ir pasi
dalinti mintimis apie ateitį.

Dalyvavo šie svečiai (abėcė
lės eile 'surašyti): J. Abazo- 
rius, G. Abraitis, P. Bajoras, J. 
Beržietis, A. Daukantas, S. Die 
kevičius, J. Dumblis, J. Dani
levičius, J. M. Danielius, J. Garš 
va, D. J. Gale, J. Ginlkus, K. 
Hansas. G. J. Jokūbaitis, J. Jac
kson, D. Jonaitis, P. P. Jan
kus, P. Jankus, A. Kasmoėius, 
K. Kulbokas, A. Kajauskas, A. 
Kandrotas, A. Makutėnas, B. 
Minėtas, A. M ik u Iskas, C h. Mar 
tin, V. Milinavičius, A. Mika
lauskas, F. Norus, V. Petrulis, 
A. Povilanskas, K. Rukštelis, 
Wm. Šidlauskas, A. šrupskis, 
K. Strumskis, B. Schegaus, V. 
Sirvydas, V. šaibūnas, A. Taut
kus, J. Vilikevičius, V. Zailskas.

Šiuomi “Vienybės” Direkto- 
riatas nuoširdžiai ačiuoja vi
siems svečiams už prielankumą 
ir dalyvavimą mūsų gražiame 
vakarėly.
Už “Vienybės’’ Direktoriatą,

Sckr. Pr. Bajoras

piešė kliubo pradžią įsikūrimo 
ir pagyręs kliubo darbuotę ir už 
įsigijimą turto vertės $15,000, 
ragino Kliubą ir ateityje dar
buotis.

Pasibaigus programų: ir val
gymui, p-nė Strumskienė, pri
tariant orkestrai, sugiedojo 
Lietuvos Hyimną; visai publikai 
sustojus kartu tapo sugiedota. 
Tik giedant Lietuvos Hymną, 
viena “moterėlė'’ žinomo pro- 
fesijonalo neišdrįso atsistoti, iš 
ko svečiai labai pasipiktino. 
(Po vakarienei pašaliais teko 
nugirsti šiokį anekdotą apie tą 
“moterėlę;” sako: ji atsistojo, 
kaip Amerikos Hymną giedojo, 
mat prisibijojo peržengti įsta
tymą, o nesistojo Lietuvos Hym 
na giedant dėlto, kad Lietuvos 
buožių valdžia per toli, tai ne
buvo baimės).

šiaip vakarėlis buvo draugiš
kas ir smagus.

Svečias iš toliaus.

— Pranas Deveikis, žinomas 
brocklynietis veikėjas draugi
jose, kuriuo laiku dingo iš 
Brooklyn©. Pastaruoju laiku 
man apsilankant Garfield, N. 
J. (netoli nuo Lindeno) ką be- 
rasiu — ogi Deveikį! Jis turi 
gražų namelį, auklėja visokius 
paukščius, tų tarpe vaiso geriau 
sios rūšies karvelius, šitame vai 
džia padeda. Jisai sutvėrė net 
“Karvelių Auginimui Draugi
ją,'’ maišytą iš lietuvių ir ki
tataučių. Ignas čėsna.

vylė darbininkus (tai yra rus- 
kus agentėlius, kurie nebegaus 
iš siuvėjų dolarių). Bet kur da
bar jų tie prižadai? Kur ne
numuštų algų išlaikymas? Kur 
užtikrintas darbas ant visados. 
Kur švariosios dirbtuvės ir ki
ti prižadai?”

Matai sklepiniai ieško stebū- 
klų, 'kad jų per ketverius me
tus griautąjį siuvėjuose dar
bą galėtų kas atitaisyti per kė
lės dienas, nelyginant kaip kad 
magikas čekanavičius permaino 
skrybėlėje savo kumštį į zuikį. 
Vienok rimtos permainos jau 
yra, nes jau atsidarė daugiau 
lietuviškų darbaviečių ir gavo. da _3į Nofinti gali nupirkti ir 
darbo nęmažai darbininkų, ku- fornį§įų su prieinama kaina. At 
riuos komunistai buvo išsiun- sjgaukjte dej platesnių informa- 
tę pavaikščioti po bedarbės ro-j cijų ipas. v .Kalauskas, 976 
jaus gatves. Senas Siuvėjas East SL, Canarsie, N. Y.

( 50)

PRALEISKIT VASARĄ ŠALČIAU
Išsirandavoja prieinamu kaina 3 ar

ba 4 kambariai del šeimynos arba 
pavieniuos. Arti maudynių. Kaina pri
einama. Atsišaukite: 12 Cole Court, 
Brighton Beach, N. Y. (50

Kraustaus, todėl pigiai parduosiu 
Radio ir Triūbą, Thor mazgojimo ma
šinų, bresinę lovų ir matrasų, pilnų 
vaikų kambario setų, ir vežimukų ir 
2 Viktrolas. Pirklių nenoriu. Galima 
matyti 616 Bedford Av., Brooklyn, 
N. Y. (49

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

(53)

Mirč Lietuviai:

Šauni Gimnastikos 
Kliubo Vakarienė

17 
d.

B en dick, 48 metų, 
Hooper St., mirė 
d., laidotas Ba

is kun. Remeikos 
Trejybės kapinė-

Pereitą sekmadienį atsibuvo 
parengta Lietuvių Gimnastikos

Kaip jau buvo trumpai pami
nėta pereitam numery, Balan
džio 16 d. vakare, Tony’s Res
taurant 145 Broadway, gana gra 
žus būrys Brooklyn© lietuvių 
(daugiausiai biznierių) turėjo 
smagią “Steko Vakarienę,” su
ruoštą “Vienybės” Direktorių- Kliubo iškilminga vakarienė pa
to. Šiame Skaitlingame vakarėly minėjimui 25 metų gyvavimo 
triko gražiai pasikalbėti apie ben šio kliubo. Vakarienė atsibuvo 
drus reikalus, tuo tarpu pasakė 
dailias prakaibėles šie svečiai: 
A. Mikalauskas, K. Strumskis, 
J. Ginkus, A. Daukantas, J. Ber 
žietis, K. Rukštelis, J. Minė
tas, A. Kajauskas, J. Vil'kevi- 
čius, p. Juknys, P. Jankus (di
dysis), J. Dumblis, J. M. Da
nielius, P. Jankus, A. Povilan- 
skas, B. Schegaus, A. Kasmo
čius, S. Diskevičius, G. J. Jo
kūbaitis, V. Petrulis, J. Abrai
tis, J. Abazorius, A. Tautkus, 
P. Bajoras, A. Kandrotas, F. 
Norus, D. Jonaitis, V. Šabūnas, 
J. Danilevičius. Daug pasižada 
stoti stambiais “Vienybės” šė- 
rininkais, kad sudaryti stambią 
Brooklyn© lietuvių visuomeniš
ką organizaciją, kaip kad yra 
pas svetimtaučius.

Vakarėlis labai smagiai pra
slinko prie visokių rimtų pasi
kalbėjimų ir linksmų anekdo-

gražiame viešbuty “Shelburne 
Hotel'’ Brighton Beach. Svečių 
buvo virš 200. Svečių tarpe ma
tėsi iš Newark, N. J., Elizabeth 
N. J. ir Scranton, Pa. Laike 
vakarienės buvo gražus pamar
ginamas su dainomis ir prakal
bomis.

Kaip tik svoteliai susėdo už 
stalų orkestrą užgrajino Ame
rikos Hymną ir visi sustojo. Po 
tam prasidėjo valgymas; tarpe 
valgių 'buvo šokiai ir programų 
išpildymas. Kliubo pirmininkas 
p. Kaizeris trumpoje, bet gra
žioje kalboje papasakojo apie 
Kliubą ir jo darbuotę. Potam 
sudainavo porą duetų p-ne 
Strumskienė ir p. Kriaučiūnas 
ir keletą šmotelių solo. Dainos 
visiems labai patiko. Kalbėjo 
p. J. W. Luth (Liutkauškas), 
kuris buvo pirmutinis prie su
tvėrimo šio Kliubo ir savo gra

A. Kandrotan A. Mikalauskai A. Vikrikan

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mčsinyčia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro LietnviSko Bkllnndžlo, parllnkų, Kumpių ir VI- 
lokloi rūiies deArų, pagal prioinamianaiaa kainas. Parduodamo ogul 
nai ir pnakirai ant vietos ir ifaiuntinčjnme ant pareikalavimo j viaaa 
kolonijai. Reikale kreipkitės ypatiSkai ar per laiAkns —

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpolnt 3359

AL&X SfiRUPSKIPranešu
Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenim* ir šiaip linksmiem* pasivažinėjimams ir 
pokiliami. Nepamirškite reikale

Užmušė Tarp Vaikų 
Įbėgusią Beždžionę

Išsirandavoja 5 kambariai su 
maudyne ir elektros šviesa. Ren

Reikalinga veiterka, — patarnau
toja prie stalų restorane. Darbo va
landos vakarais. Turi susikalbėti ru
siškai ar latviškai. Atsišaukit 103 St. 
Marks PI., tarpe 1-mos Av. ir Avė. A. 
New York City-

SEIFAS ANT PARDAVIMO 
didelis, prieinama kaina, grei
tai kreipkitės: 170 Grand St., 
Tel. Greenpoint 4548, Bklyn.

(53

’rogn del dvieju vaikinų, kurie my- 
svarų gyveninių parsirandavoja 2

Central Panke, New Yorke, gražįs ir ?°
milžiniško didumo beždžionė ba- 
būnas, kurią žiūrėtojai žinojo 
po vardu “Duke,” užvakar taip 
įsiuto ant žiūrėtojų, kad išlau
žė geležines duris ir pabėgo. Di
delė nuoganda pakilo tarp mi
nios moterų ir vaikų, kurių 
buvo apie 200, nes “Duke” bu
vo žinomas visai laukiniu 
kančių žvėrių.

Parko policija ėmė su 
vertais į pabėgėlį šaudyti 
trolmanas Beyer jį nušovė.

n r. S. B. 10932 
mond Hill, N. Y. reikia išlipti 
Lefferts Av. stoties.

115th St., Rich- 
ant 
(48

Reikalinga moteris prižiūrėti vai
ką dviejų metų. Guli gauti kambarį: 
jei nori, ir visą pragyvenimą. Atsi
šaukite: 103 St. Marks Pl. New York 
City, tarpo 1-mos Av. ir Av. A. (49 454

dras-

revol- 
ir pa-

Po Miestą Pasidairius

Parsiduoda bučernė, 178 Ainslie St. 
kampas Leonard St., jeigu apie $400 
kas savaitė. Savininkas turi dvi krau
tuves, todėl nori vienų parduoti.

(50

Greitas ir Pigus Pardavimas
Parsiduoda krautuvė saldainių, ci

garų ir cigaretų. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastis atsižinosite aut 
' ivtos. 19 Bushwick Av.,

Brooklyn, N. Y. (48

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

PARSIDUODA STORAS
Lietuvių apgyventoje vietoje parsi

duoda storas su 6 siuvamoms maši
noms del vyrų drapanų. Priežastis 
pardavimo, savininkas vienas negali 
apsidirbti. 224 Manhattan Av., Brook
lyn, N. Y. (49

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

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

Tel. Applegate 2660

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Aleksandra 
gyvenęs 372 
Balandžio 
landžio 20
bažnyčios, šv. 
se.

Stanley Bartkus, 44 metų, gy
venęs 29 So. 3rd St., mirė Ba
landžio 19 d., bus laidotas Ba
landžio 22 d. nuo 10 vai. iš
to, iš kun. Pakalnio bažnyčios, 
šv. Trejybės kapinėse.

Laidoja graborius, pil. Juozas 
Garšva.

ry-

Siuvėjų Koncertas Buvo 
Vienas iš Didžiausių

— “Margučių Vakarienė” bus 
ateinantį sekmadienį vakare, 
Vienybės Svetainėje. Bus mar
gučių paroda. Už geriausiai iš
margintus kiaušinius skiriama 
dovanos. Visi juos marginki!!

Rengėjos
— Elena Tareiliūtė (aptie- 

korka), duktė seno veikėjo ap- 
tiekoriaus. Jono Tareilos iš Wa
terbury, Conn., su savo drauge 
Gertrūda Miknaičiūte, Balan
džio 17 d. apsilankė redakci
joje. įteikdama glėbius labų die
nų iš Waterburio.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

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

Tel.(53) Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Telephone Triangle 1450

Gėlės del NaSą, Daržo, 
Vestuvių (r Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUB 
(arti Norta* 6-toa gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Stambus buvo 
dalyvavo apie 
retai girdėta; 
programų, nes 
šie geriausiai 

dainininkai,

Retai tokių stambių koncer
tų Brooklyne įvyksta, kokis bu
vo pereitą šeštadienį Lietuvių 
Siuvėjų 54-to Skyriaus, Amal- 
gameitų salėje, 
su publika, nes 
800 žmonių kas 
stambus buvo ir 
čionai jį išpildė
pasižymėję mūsų 
kaip: M. Strumskienė. K. B. 
Kriaučiūnas, M. žemaičiūtė, A. 
šiška — solistai (prie to M. 
Strumskienė ir A. šiška — due
tą), taipgi su visa eile gražių 
lietuviškų dainų abu mūsų di
dieji chorai — Operetės ir Ai
do,, pirmasis vedamas K. Strum 
skio, antrasis — p. Veličkos. 
Gerą programų dalį išpildė man 
dūlinti orkestrą iš New Yorko. 
Programas buvo dailus ir j- 
vairus, todėl publikai labai pa
tiko.

Po koncertui buvo iki vėlu
mos šokiai prie orkestras p. 
Retikevičiaus.

šiuo koncertu 54 Amalgamei- 
tų siuvėjų skyrius visam Broo- 
klynui parodė, ką gali sujung
tos spėkos visų srovių, išskyrus 
komunistus, kurie šį koncertą 
boikotavo. Bravo siuvėjai už to
kią šaunią pramogą!

Vakarą vedė 54-to skyriaus 
pirmininkas p. Glaveckas.

Reporteris.

Kriaučių 54 lokalo bertaininia su 
siri tikimas įvyks Seredojc 22-rą die
ną balandžio. Prašomi visi unijistai 
būtinai mitinge dalyvauti. Susirinki
mas bus Amalgamated Hall, Arion 
Place. Brooklyn, N. Y. Sekančią die
ną, bal. 23. įvyks Kriaučių Nepri- 
gulmingo Kliubo Mitingas.

Sekr. A. Bubnys.
(49

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausis lietuvis maliorius ir 

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

STANLEY BUKUNT
Elm Point Av., 

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

65

Bu- 
nu

REIKALINGI LIETUVIAI 
BIZNIERIAI

Brooklyn^ — Ridgewood sekcijoj 
naujai npgyventoj Lietuvių Kolonijoj 
reikia Groserninko, delikntessen, 
cerio, smulkių drapanų krautuvės,
n»ų rakandų (forriišių) krautuvių. Iki 
šiol dar lietuvio pramonininko šioj 
Ridgewood npirlinkėj nesiranda. Tin 
kaina vieta galima pirkti ar renda- 
voti Kampinis Mūro namas su dide 
liti storu dar neužimtas. 4 šeimynos 
viršui po 5 kambarius, visi šviesūs 
elektra ir 
informacijų 
P. Sharrys, 
Irving Av.

in r neužimtas.
5 kambarius, 

maudynės. Del platesnių 
kreipkitės pas savininkų

1490 Myrtle Av., Kampas 
Tel. 6450 Foxcroft.

Sklepiniai Pradėjo 
Tikėti į Stebuklus

U3 LIETUVIŠKA AKUŠERKA W

fn Marijona Tamklenš 
p^prie pslagų nnt pareikalavimo 
jętdieną ar naktį, taipgi ir nedėl- 
^dieniais. 
įVčiai už

f
80

. Darbų atlieka atsakau jų 
prieinamų kainų

i STAGG STREET £
Brooklyn, N. Y. K
Tel. Stagg 67S1 C

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatišku Būdu. Vaistai negydo, nes 
yra nuodais. Ganusis Dr. Osler’is, 
M. D., sako, kad tas yra gerinusia 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 į

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

5 Blcecker Street
Kninp. Bushwick Av. netoli Greene Av. 

Brooklyn, N. Y.
Patarimai Veltui 

vai.: Utnrninkais, KetvergnisOfiso
ir Subatoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėi. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimų

Tel. Foxcroft 9468

— 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

ŠTOKE*
O. Brooklyn, N. T.

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja irę. 
numalevoja viso-” 
kilis paveikslui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės žino adresas

JONAI
173 Bridge St.,

NAMŲ SAVININKAI 
TflMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu nimui iš lauko ir vi* 
deni. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senui įto- 
gua ir uždedu naujus, ftiaii rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montieth Street 
Kampas Bushwjck Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(SavninkaB)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir nl 
prieinamų kalnų; tatppat paslrendavoti svetalnų mitrinki" 
manu, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistų reikale atsilankyti,

PUMA* LIETUVY* 
Ohlropr aktlk M-Gy dy to j m

J. Vaitulionis, D.C 
331 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Valandos nno 4 iki 8 vai. vak. 
Nedalioms ir iventadieniaii:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

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

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskalas, taipgi sutaisome ir 
įsenus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

J0NK5 AMBR0ŽMTIS

MES Už L AIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me
talinėms dūdelėms, kurio ąiek^d ne
genda, Playerįui, Pianai, Gijamafonai 
ir Vargonėliai. Aat lengviausių išmo
kėjimų.

Turim ir ant laninkių playerių ir la
bai pigiu, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagaminam 
lietuviškų ir kitokių Rolų Pianams, 
Rekordų G ra ma fonams. Viską įirisiun- 
eiam j bile miestą S.ij^V. Taisom, tfi- 
ninam ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, no 
pamėgdžiot oj:i

. JONAS
560 

Brooklyn, N.

Mūsų skiepiu i ų paukščių “kon 
gregacijoj” nutarta ir per “Ne- 
Laisvės” kelkraštį pradėta gar 
sinti paieškojimai stebuklų. Mat 
ir jie pradėjo, kaipo geri skie
pų parapijonai, tikėti į stebuk
lus.

Dalykas tame. Skiepo vikaras 
Jankaitis, kalbėdamas apie siu
vėjų 54 skyrių ir jo rimtesnę 
dabar esančią valdybą, stengiasi 
ją šmeižti sekamai: “Jie savo 
tikslą atsiekė (mat komunis
tus paleido ant vakarini), su-

st.

koks

6262

lis...
B. AMBR0ZAITI3
Grand Street

Tol. Stagg

Tel. Greenpoist 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAB

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

X Spindulių Diagnoze
Valandoi:

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

r. DM0

•1 *o, Ind Str., Brooklyn, N. Y-
Telephone 885 Greenpoint

6
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