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JAPONU LAIVAS PASKENDO ANT -.
JURIU KARTU SU 38 ŽMONĖMIS 

GELBĖTOJAMS BEŽIŪRINT
Popiežius Nepriėmė Purickio, Norėjusio Atsi

prašyti už “Prasižengimus Prieš Popiežių.”

BULGARIJOJE, SAKOMA, EINA MASINIS 
TERORAS VALDŽIOS PRIEŠ PRIEŠUS. 
ŽUVO ANTRAS SUOKALBININKŲ VA
DAS. , ■ .

HALIFAX, N. S., Bal. 21. — Ant jūrių, 180 mylių 
nuo čia, ir 600 mylių nuo New Yorko paskendo japonų 
laivas Raifuku Maru su 38 žmonėmis įgulos. Jis buvo 
geras, 1918 metais pastatytas, 5,857 tonų krovinių laivas, 
vežąs iš New Yorko į Hamburgą kviečius. Delei smar
kaus vėjo ir didelių bangų kviečių maišai susviro į vieną 
laivo pusę ir todėl laivas pakrypo į šoną net 30 laipsnių. 
Apie 4-tą valandą iš ryto bal. 21 laivo padėtis liko tokia 
pavojinga, kad pradėta šaukti pagalbos, priprastu japo
nams mandagiu būdu: “please assist.”

S. O. S. šaukimą išgirdo pirmiausia White Star lai
vas Homeric, paskui kiti. Homeric buvo 70 mylių atstu
mo, bet delei didelių bangų ant jūros per astuonias valan
das negalėjo paspėti į laiką. Teisybė, jis pribuvo į vietą 
laiku, kad pamatyti kaip japonų laivas apvirto ir pa
skendo ir kaip jūrininkai nuo jo sušoko į vandenį. Bet 
bangų aršumas ir vėjas neleido nuleisti laivų gelbėjimui 
ir visi japonai pražuvo. Po Homeric, atvyko ir laivas 
Tuscania ir kiti. Paskutinė žinia, kurią japonai bevieliu 
davė, buvo: “Now very danger. Come quick.”

KAUNAS. (“Vien.” kor.) — Dar sykį popiežius per
braukė nosį mųsų krikščionims demokratams. Jie buvo 
pasiuntę vieną iš savo gabiausių vadų, kurį su tokiu var
du “paliuosavo” iš teismo nagų, į Rymą, būtent Purickį. 
Bet popiežius griežtai atsisakė jį matyti, nežiūrint visų 
pastangų. Ir Purickis turėjo grįžti Kaunan be nieko. Ar 
tik popiežius nebaudžia jo, kaipo autoriaus aštraus strai
psnio, tūpusio “Lietuvoje” po užvėrimui konkordato? 
Lietuvos vyskupai jau teisinosi popiežiui už Zecchinio 
įžeidimą.

SOFIA, Bal. 21. — Bulgarams pavyko nužudyti ir 
antras vadas bombos suokalbio. Tai kapitonas Jankov, 
kuris kartu su Minkovu tarnavo inžinierių batalione ir 
gerai pažinojo kemiją. Jiedu abudu bombą padirbo. Po
licija apsupo jo namą ir turėjo kone 9 valandas šaudytis 
iki jį paėmė. Ir tai paėmė negyvą, po to kai policijos me
sta granata susprogdino namą ir jį padegė.

Komunistų Tikslai 
Bulgarijoj ir Balkanuos

Finansų Ministerio

smurtu 
prisime- 
Interna- 
nuitarta

Paris. Nors parliamentas 304 
balsais prieš 218 patvirtino 
Painlevės kabinetą, bet finansų 
ministeris Cailiaux atsiėmė nuo 
atstovų. Jis buvo išvadintas iš
daviku, parsidavėliu, vokiečių

London. Sąryšy su 
Bulgarijoje, "Times” 
na nutarimus Trockio 
cionalo, kuriais buvo
mesti Vokietiją ir neskaityti 
tą šalį tinkančia revoliucijai, 
bet kreipti domę į Balkanus, šalininku, ir tam panašiai. Mat, 
kur gyvena mažiau apsišvietę 
ir civilizuoti žmonės, panašūs 
maždaug į rusus. Esą, rusai nu 
tarę pirmiausia kelti suirutes 
Bulgari j oj-e, kad diskredituoti 
valdžią ir supykinti ją su Ju
goslavija ir kitais kaimynais. 
Tada, žmonėms vargstant, jie 
būtų agitavę, kad "buržujai” 
kalti ir kvietę juos versti lauk. 
Bet kadangi bulgarų valdžia 
ne su pirštinėmis komunistus 
sveikindavo, tai buvo nutarta vi 
s>ur žudyti ir naikinti tos val
džios atstovus.

karo metu jis norėjo, kad Fran- 
cija taikintus su Vokietija ly
gus su lygiu. Už tai jis buvo 
pasmerktas teismo ir jam buvo 
atimta visos teisės. Dabar se
natas suteikė jam ir kitiems 
kalčių dovanojimą, o kadangi 
jis yra gabus vyras, tai gavo 
vietą ministerio. Bet tūli sky
stapročiai jo priešai negali pa
miršti jo gabumų ir prikaišioja 
jo norėjimą sustabdyti 
praliejimus Europoje.

krauje

Radinis, Brangesnis 
Už Auksą

Winsted, Conn. Kasinėdami 
miškely, kur jie manė bus šeš
kaus lindynė, du bernaičiai iš
kasė dvi bonkas degtinės ir 
raštelį sakantį: "Gaila, šią ne- 
dėlią tik tiek galime duoti.”

Washington. Amerikonų 
triočių organizacijai preziden
tas Coolidge, sakydamas pra
kalbą, paaiškino, kad ameriko
nai turi varžyti ateivybę. 
ateivybė nebūtų suvaržyta, 
ko Coolidge, tai į Ameriką 
tų prigužę aštuoni milionai
eivių, arba daugiau negu ame
rikonų pilvas galėtų pervirškin- 
ti.

pa-

Jei 
sa- 
bū- 
at-

Naujausi Telegramai
Kaunas. (“Vien.” kor.)— 

“Švyturys” jau Vailokai
čio rankosė. “Švyturio” fi
ves knygynas jau oficialiai 
perėjo Šv. Kazimiero Dr-jos 
žinion, bet ta draugija irgi 
Vailokaičio rankose... Taip 
viena iš didelių bendrovių, 
turėjusi didelius užmojimus 
neteko savo nepriklausomy
bės.

—O— .
El Paso, Texas. Keli pi

liečiai čia tapo patraukti 
atsakomybėn, dėlto, kad pa
sakojo norintiems, kur ga
lima gauti alkoholinių gė
ralu. 4.

I

Buenos Aires. Kad paro
džius stiprumą ir našumą 
Argentinos žirgų, tūlas vy
ras'čia jos iš Argentinos j 
San Francisco per Peru, Bo 
liviją, Ekuador ir Centralę 
Ameriką. Jis su savim ims 
du žirgu ir mano, kad ke
lionė ims dešimts mėnesių 
laiko, jei viskas eis gerai.

New York. Šią vasarą ke
turių tautų lakūnai ruošiasi 
skristi į žieminį žemės aši
galį ir prikergti ten spėja
mą žemę savo tautai. Skris 
amerikonai, norvegai, ang
lai ir japonai.

» —o—
Washington. Valdžia į- 

steigė keletą mokyklų kur

TAD, MIELAS TAUTIET!,^ 
SKAITYKI “VIENYBE* — ] 
SUTEIKSI TfiVYNEI 
DIDŽIAUSIĄ GALYBE)

METAI XXXIX.

(Telephone: 2427 Greenpofnt)|

Žinios Iš Lietuvos
Šiaulėnai. Vilkų užugavos. — singai veikia "vienintelis” Užpa 

Užgavėnių naktį Anieliškio vien 
-kiemy A. Sankausikio vilkai su 
n j įsivedė į mišką užsigavėti. 
Iki šiol apie mus vilkų nesigir
dėjo. Valstietis.

POLICIJA TAURAGĖS MO
KYTOJŲ SEMINARIJOJ

Tauragė, 24-111. Vakar į Se
minarijos namus atvyko polici
ja tardyti mokinių del konflikto 
su muzikos ir dainavimo mo
kytoju vargonininku p. Dergin- 
čiu. Keli mokiniai buvo suimti, 
bet vėliau visi vėl paleisti. Mo
kiniai mušė telegramą Valst. 
Liaudim Seimo frakcijos na
riams, prašydami gelbėti. At
vyko Seimo narys p. Kvieska.

----O—
London. Vienas . forme- 

nas gelžkelių dirbtuvės 
Knaresboro miestely turi ū-' prohibicijos agentai bus mo

■ sus visos pėdos ilgumo. Ne- kinami kaip ieškoti degti-tsn _x___________________ ................................................... zū' mažai žmonių atvažiuoja 
tyčia jų pasižiūrėti.
. / ‘ — o—

North Bergen, N. J. Snie 
gas krito bal. 20 apie tre
čią vai. Bet tuoj sutirpo ant 
žemės.

—o—
Berlin. Hindenburgo agi

tacijos vedėjai sako, kad jis 
laimėsiąs trijų milionų bal
sų perviršių nedėliojo.

Oslo. Ministeriš tikybos 
skelbia, kad iš penkių baž
nyčių Norvegijoje tik 4 tu
ri pastorių, arba kunigą.

Bulgarijoje
London. Bulgarijoj įsteigta 

žiauri cenzūra ir visos žinios 
yra cenzūruojamos. Bet visgi 
ateina gandai, kad ten dabar 
viešpatauja valdžios teroras 
prieš priešus: komunistus ir 
valstiečių s. Sakoma, kad karo 
teisimas nuteisęs 400 žmonių 
prie mirties, o apie 4,000 taip 
nudėti. Padaryta apie 16,000 
areštų. Tarp namuose nušautų 
yra Minkovas, vadas komunis
tų. Socialistai žada padėti da
bartinei reakcinei valdžiai, nes 
numato kad šitas sukilimas bu
vęs ne pačių bulgarų ruošiamas, 
bet raginamas iš šalies, spėja
ma iš Maskvos. Bulgarų gyve
nime esą nėra ką tokio, kas Jrie 
sukilimo liaudį verstų.

Meilės Drama
Lietuvio Šeimynoj

Ludington, Mich, čia polici
ja areštavo tūlą Melvin Clay
pool, kuris senai meilinosi prie 
Mrs. Walnut (tuitbūt Lazdynie- 
nos), bet kuri, mirus vyrui, my 
Įėjo tūlą Bružą iš Detroito. Mat 
jis atakavo Bružą su geležine 
paipa ir norėjo padegti Mrs. 
Walnut namą. Bružas buvo at
vykęs pas moterį pagelbėti jai 
išsikraustyti, ir Claypool, kuris 
turi farmą šalia, tą pastebėjo. 
Moteris sako, kad Bružas tėra 
draugas jos vyro, parapijonas 
iš Lietuvos.

Richmcnd, Va. Poiicmonas 
Taylor, su kitais, iškratė save 
namą, kur buvo rasta trys pain- 
tės ruginės ir areštavo savo 
žmoną, kaipo savininke tos deg
tinės.

nės ir kaip stovėti teismuo
se, kad areštuotieji būtų ti
krai rasti kaltais.

London. Ruęų ambasado
rius Rakovsky, kuris pats 
yra bulgaras, pareiškė, kad 
rusai nieko bendro neturi 
su maištais Bulgarijoj ir vi 
si raportai apie ’tai yra 
svajonės.

- o—
Bayonne, -A.”.L Italas Ca

ruso 22 metų čia perpjovė 
veidą 19 metu italiukės Su- 
šana Giordano, -kuri atsisa
kė už jo tekėti.

"DZŪKŲ BIZŪNĄ” 
VALKAVOJA

Alytaus Policijos Vado p. 
sniausko iniciatyva "Dzūkų 
zūno” redaktorius V. 
nas patrauktas teismo atsako
mybėn sulyg B. St. 2 d. 2 p. 74 
str. būk tai už išniekinimą kry 
žiaus.

Užtad žada pasveikint Alytų 
su pirma apriliu “Dzūkų Lat
ras.” Bus policijai darbo!

Pabaudą 300 litų “Dz. Bizū
nui” jau sumesta.

Dzūkų Busilas

Le-
Bi-

Misiū

2

Amerikonai Irgi 
Maišo Revoliuciją

Ame-Washington.® Centralės 
rikos respublikoje Honduras į- 
vyko revoliucija ir dvi pusės ’ko 
voja už valdžią. Kadangi ame
rikonai turi ten investinę daug 
pinigų ir beveik savo naguose 
laiko dabartinę valdžią, tai išso
dinta 165 jūrininkai gu ginklais, 
"palaikymui tvarkos.” .

Romos Miestui 
Sukako 2,678 M

Roma. Bal. 21 d. sukanka ly
giai 2,678 metai kaip miestas 
tapo įkurtas. Jo įkūrėjais, spė
jama, buvo du dvynukai Romus 
ir Remulus. Miesto vardas kilo 
iš pirmojo brolio vardo. Per tą 
laiką Roma buvo paprastas mie
stas, karalių sostinė, imperijos 
va’dininkė, imperatorių savas
tis, barbarų nudeginta, Vatika
no valdžioje ir ant galo 
valdžioje fašistų.

Mergina Įvedė 
Vyrą į Bėdą

dabar

Stratford. Conn. Tapo 
tuotas jaunas vyrukas, 
kažko lūkuriavo ties viena ap
tinka. Savininkas pamanė, kad 
jis ruošėsi aptieką apvogti, ka
dangi apylinkėje įvyko keletas 
apiplėšimų. Jis ir pašaukė po
liciją. Bet vėliau paaiškėjo, kad 
tas vyrukas laukęs savo mergi
nos, su kuria buvo padaręs "de: 
tą,’’ bet toji nepasirodė, nes 
vo nutarusi jam duoti sagtį.

areš- 
kuris

bu

Tėvynės liga nesirgk,' 
Laivakortę išsiplrk, — 
čia ‘•Vienybė” Jums padės 
Ir maloniai palydės.

lių traktierius (kad kiti slap
tai veikia, ta aš niekam "nesa
kysiu.”) Jam pasirodė, kad 
neteisėtai ir atmatavus nuo baž 
nyčios, pasirodė, tik 82 metrai, 
o nuo sinagogos 30 m. Už ne
teisėtą išdavimo patento, buvęs 
nuovados viršininkas ir vals
čiaus komisija patraukta vado 
atsakomybėn. Pabudęs

Vaidyla

Kiek žmonių iš Lietuvos iš
keliauja į kitas šalis. — Sausio 
mėn. iš Lietuvos emigravo Ar
gentinon 121 lietuvis ir 15 žydų 
Afrilkon — 63 žydai; Kanadon
— 4 liet, ir 1 žydas; Palestinon
— 124 žydai; Uruguajun
liet, ir 11 žydų; Brazilijon — 
2 žydai.

Iš viso per mėnesį, emigravo 
333 žmonės.

2

Kultūriniai ūkiai. — Einant 
žemės reformos 18 p. pusė nuo
šimčio viso Lietuvos žemės plo
to yra numatyta kultūriniams 
ir pavyzdingiems žemės ūkiam. 
Tiems kultūriniams arba gamy
bos ūkiams, neskaitant neliečia
mos normos 80 ha., leidžiamas 
dar žemės plotas iki 120 dešim
tinių ir, ypatingais atvejais, jei 
toksai ūkis turi žirgyną ar dre
nuotą žemę, iki 420 ha.

žemės ūkio m-ja yra numa
čiusi tokiems ūkiams: Alytaus 
apskrityje 850 ha., Biržų —• 
Pasvalio — 1760, Ežerėnų —• 
600, Kauno — 1200, Kėdainių 

■— 1200, Kretingos — 1200, 
Mariampolės — 1100, Panevėžio
— 1900, Raseinių — 1500, Ro
kiškio
Šakių —' 800, šaulių — 3000, 
Tauragės 
1200, Trakų — 500, Ukmergės
— 1200, Utenos — 110, Vilka
viškio — 600.

Tokių ūkių savininkams sta
toma sąlyga, kad jie įsigytų re-

1000, Seinų — 700,

1600, Telšių

Parceliacija. — žemės ūkio 
m-ja šįmet numačiusi parceliuo
ti 120 dvarų ir 60 kaimų, kurių 
žemės plotas siekiąs 150,000 Į produktorius: eržilą, kuilį, bu-
ha. Tam darbui atlikti esą pa- lių ir veislinių karvių, kiaulių, 
skilta apie 120 matininkų.

Koperacija tvirtėja. — Per
eitais metais Lietuvos Koperaci- 
jos Bendrovių sąjungos vartoto
jų koperatyvų apyvarta padidė
jo 25—30 nuoš. Likviduotų ben
drovių skaičius ?jįe.kią.£ nuošim
čiu viso vart. koperatyvų skai
čiaus.

DIDELĖ’ GAISRININKŲ 
KATASTROFA

Trys gaisrininkai užmušta, 
sunkiai sužeista. Automobilis

Sulaužytas. — Naktį iš 23 į 24 
III. Rumšišky kuo gaisras. Iš
šaukta Kauno gaisrininkai gais- 
šišlkių Prienų link, prie pasisu
kimo kelio, automobilis nesū
rų likvidavo ir grįžo atgal.

šeštame kilometre nuo Rum- 
spėjo laiku reikiamai pasisukti 
ir momentaliai nuvrto nuo skar 
džio.

Automobilis sudužo. Trys gai
srininkai — Sabaliauskas, Ka
valiauskas ir Fedasenis — už
mušti; šoferiai 
Juodvalkis — 
ti; yra lengviau sužeistų. Į 
katastrofos vietą nuvyko ata
tinkamų įstaigų valdininkai.

Kaunas. Kovo 25 d. viešųjų 
dailbų darbininkai, lygindami 
Linksmadvario gatvę, iškasė di
doką molinį puodą su senobi
niais pinigais. Pinigai mūsų 
metalinio 5 centų pinigėlio di
dumo. Vienoje pusėje Lietuvos 
Vytis ir 1665 m., o kitoje — 
žmogaus galva ir žodžiai “Cas. 
Rex.” greičiausiai reiškia Kara
lius Kazimieras. Pinigai atiduo
ti Kauno mesto valdybai.

Kor. rep. Rusai.

vištų nustatyto gryno kraujo 
veislės. Prieauglius turi būti 
parduodamas vietiniams gyven
tojams. Be tb jie turės gaminti 
originales sėklas ir skleisti jas 
nustatyta norma krašte.

Kiek vienas toks ūkis gali bū
ti 
sferini leidus.

Pavyzdingi ūkiai leidžiami 
tik visuomeninėmis organizaci
joms ir vesti juos gali tik ag
ronomijos įmoksią baigę žmo
nės. ■ •

POLICIJOS 
KALENDORIUS

Strazdas ir 
sunkiai sužeis- 

lengviau sužeistų.

Rokiškis. (“V-bės" kor.) — 
Kovo 22 d. • Ūkininkų seimely 
buvo įneštas sumanymas, kad 
netik pasigėrusį, bet ir degtinei 
dvokiantį žmogų vesti į kalėji
mą. Lukštų kun. Vainauckas 
tam* klausimui buvo labai prie
šingas; jis sakė, kad reikia ū- 
k i niūk am s savo sūnai šviesti ir 
patiems šviestis, kad degtinės 
kenksmingumą suprastų, reikia 
traktieriai naikinti, bet ne pa
sigėrusios kišti į kalėjimą, kur 
juos išnaudoja žmogžudžiai ir 
vagys. Klausimas buvo atmes
tas. Antras klausimas buvo į- 
neštas ir vienbalsiai priimtas, 
kad jomarko dienoje kermošius 
būtų tik iki 3 valapdų po pie
tų. P. Kriukelis

Abeliai, Rokiškio ap. — Jau
nas vaikinas Maurica, iš kur 
tai gavęs minosvaidžio šovinį, 
norėjo jį išardyti. Išsinešė jį į 
sodą ir kirviu ėmė daužyti, šo
vinys sprogo taip smarkiai, kad 
artimesnių namų visi langai iš- 

| byrėjo. Išbėgę į sodą Mauricos 
• tėvai, rado t:k jo kūno daleles 
ir medžiuose kabančius ir vi
sur išmėtytus rūbų skarmalui.

Kor. rep. kursai

Užpaliai. (“V-bės” kor.) — 
Kovo 14 d. liko iš čion iškeltas 
nuovados viršininkas Juknevi
čius, de] blogo savo pareigų ėji
mo, o jo vieton paskirtas (žino
ma, laikinai) jo buvęs padėjėjas 
Lesėinsikas (kuris 1924 m. laike 
atlaidų Vyžuose su brauningu 
mušė nekaltus žmones). Per
mainų laike atvyko ir Utenos 
apskr. policijos vadas. Po visko, 
vadas atėjo apžiūrėti, ar tei-

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

Kaina su prisiuntimu $1.00

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!
‘•Vienybės” Knygynas seka visus naujenybes lietuvių literatūroje 

(•) ir mene ir šiuo sykiu gali pasiūlyti mėgėjams gaidas iš operų — 
/* ”raust” ir “Sevilijos Kirpėjas” — Lietuvių kalboje.
(s)

Iš OPEROS “FAUST” 
po 50 centų

1. Mefistofelio serenada: ‘.‘Tu. kuri dabar sapnuoji”
2. Deimantų Daina: ‘‘Ach juokui, man juokai”

(■Margarita)
3. Margaritos Ritina apie Tulės karalių: “Karaliavo

Kit kart ”
4. Fausto daina: “Kavatina — Lyg burtai mane”
5. Gėlių Ariju (Flower Song)
0. Mefistofelio: “ Aukso ' Stabas ” — Vien tik auksus 

valdo mus!
7. Valentino Maldų: “Aš turiu apleisti jau.”

Iš OPEROS ‘•SEVIUBS KIRPĖJAS’
Po 75 centus

1. Figure Kuvutiuu: “ l’irmusui miesto kirpėjas prieš jus” 

Sitų gaidų gm ome tik nedidelį pi mintinį siuntinį.
Užsakymus su pinigui* siuskite:

“Vienybė”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Jrteigta* 1888 at, 
««£ vienybių

nn kart BAVjmn ' 
laUflaniM Utaraink*!*, KatX*r(*ii 

ir BubatomU
* Brooklyn'e, N. f.

METINE PBENUMERATAt 
fiavlenytose VabtijoM —- 84.00 
Kanadoje — —• — —* • 84.51
Lietuvoje ir kitur — — — |5.(M»
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Tik Balandžio 16 d. parėjo į Amerikos laikraščius 
žinios iš Rusijos apie pasmerkimą kun. Bronislavo Ūso. 
(Jį rašo amerikoniškai “Oussas,” kas mums duoda spėti, 
jog buvo lietuvis kunigas, tarnavęs lenkų valdžiai), šiuo

V t » N T B 'ft

Studentas Gustainis, pama
tęs, kad tūli mūsų “kalbos gry- 
nintojai” lenda prie mokslo ter 
minų, apie kuriuos jie labai ma
žai žino, sušunka: “šalin iš

tesi. Dar 1511 metais Lenki
jos karalius Zigmuntas padova
nojo Palangą Žemaitijos seniū
nui Kežgai-lai, bet 1776 metais 
ji pateko j nagus Vilniaus vy-

mokslo nevykę lietuviški ter
minai!” '

Su tuo šauksmu reikia pilnai
sutikti. Mokslas nėra tautiškas

■e
BALANDŽIO (April) 23 d 1925
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Suskurusi Degtine
to
(Užbaiga)

Antras Veiksmas
I. Scena

(Baikščio kambarys, dešinėj pusėj stalas, už sta
lo Baikštienė siuva, Marė plauna ir. ant stalo 
stato butelius.)
MARĖ (prinešusi butelį) Mama, žiūrėk, gal bus 

gerai, nebegaliu labiau išmazgoti.
skupo Masalskio. Tas perdavė 
ją grafams Potockiams, iš kurių 
Zubovai pasiėmė. Zubovas vė-
liau pardavė Palangą grafui

BAIKŠTIENĖ (pažiūrėjusi) Gerai.... galgi švęstą 
vandenį pilsi, kad ir ne taip bus.švarus. Baik 
plauti ir eik pas tėvą. (Beldžia į duris).

gryčios nebeisiu.
BAIKŠTIENĖ Eik gi, išbaigsi varyti. Kaip gi 

taip ugnį .palikai.
BAIKŠTYS Eik sau, tu su žemuliu išvarysi. 
JUODIS O kad žemulio prie ugnies nėra. 
BAIKŠTIENĖ Tai kasgi prie bravorėlio pasiliko? 
JUODIS Niekas.
BAIKŠTIENĖ O, Viešpatie! kaipgi vieną ugnį 

palikot, — man katilą suplėšys, ne savą —. 
Gum'bino katilą (rišasi skarele ir bėga pro 
duris).

MEDŽIUOLIS A man bravorėlis sudegs, bėgu 
ir aš. Palauk!

BAIKŠTYS (Šokdamas iš lovos) Ogi man degti
nė suskrus... greičiau, greičiau...

JUODIS Aha!... degtinė... bėgkim, bėgkim grei
čiau!.... (visi išbėga)

(Uždanga) ”
ii-
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PAVASARIO UPĖ

. — ■ f
Pavasario upė rangosi plaukia, 
Vandenys mirga saulės šviesoje, 
Malonus Zefyras žalumą jau šaukia, 
Bundančias gėles gyvybei šarvoja.

Mėlynas dangus, debesėliai jau balti. 
Svyrančių karklų žalios šakelės

. Pirmieji gėtyčių žiedeliai nekalti 
Iš žiemos miegelio jau kelias.

žibuoklių galvytės jau kyšo £
Miškas gyvybe kvėpuoja j
Jaunystės akutės jau šypsos £
Saulės gi šviesa švytruoja. a

Ir upės gyvenimui ruošias k
Vandenį žuvis taškena
Pasaulis gėlytėmis puošias /
Snaudulį šalin tik gena.

Pavasario upė štai rangosi plaukia
Vandenys mirga saulės šviesoje 
Malonus Zefyras žalumą tik šaukia 
Bundančias gėles gyvybei šarvoja.

— A. C.
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MANO VARGAI

BAIKŠTIENĖ (pusbalsiai) Kasgi čia (į Marę)
Tiškevičiui, kurio ainiai ją ir 
Valdė iki nesenų laikų.

Kada rusų carienė Katrina 
Antroji pagrobė Lenkiją, tai Pa 
langa teko jai. Pertvarkant Ru
siją į gubernijas 1819 metais, 
Palanga kažkodėl tapo priskirta 
prie latviškos Kuršų guberni
jos. Dėlto lietuviai 1919 n^t- 
tais turėjo daug vargo, kol įti
kino latvius kad Palanga lie
tuviška. Tik dėka prof. Simp- 
sono tarpininkavimui, pavyko 
ramiu būdu ją atgauti. Ir tai 
latviai pasiėmė už Palangą 10,- 
000 dešimtinių lietuvių žemės 
llukštos apskrity.

dalykas. Jis yra tarptautiškas. 
Tik atžagareiviai gali norėti, 
kad kiekviena tauta savo mok
slą turėtų, savo terminus, savo 
fa'ktus, ir taip toliau. Rimti mok 
alininkai net galvoja įsteigti 
vieną tarptautinę kalbą del mok 
slo. Todėl tokie "lietuviški” -pa
darai kaip lygdera (proporcija), 
pa va i zd os tara (perspektyvos 
teorija), mėta (projection), tu- 

............... • visai ne- 
; vartotini. O tiems, kurie užsi
ima jų mekanišku kalimu, rei
kia parekomenduoti naudinges
nių darbu užsiimti — kad ir ak
menų skaidymu del Lietuvos 
vieškelių.

—o— 
Šekspyro Veikalas 

Lietuvių Kalboje.
“Kultūros” B-vė Šiauliuose iš 

leido 5-ių veiksmų tragediją 
“Otelio,” kurią parašė garsus 
anglų rašytojas Šekspyras. Ver
timą padarė J. Katra, mokyto
jas. Tai bus, regis, antras Šek
spyro veikalas lietuviškai išver
stas. Pirmas buvo “Hamletas.” 

—o—
Kas svarbiau: mišios ar 
Medaliai?
Vienas iš gudresnių Lietuvos 

krikščionių, prof. Reinys, šiuo 
momentu riša svarbų klausimą: 
kas svarbiau, ar popiežiaus 
daliai, ar mišios?

Dalykas štai kame: buvo 
šiama lietuvių maldininkų 
lionė i Rymą, bet del skandalo 
su konkordatu net nekorios da
vatkos pradėjo galvoti, ar ver
ta važiuoti melstis ten, kur 
Lietuvai skriauda pūdarvta.

Tokios mintys gali pagadinti 
biznį, ir todėl prof. Reinys pri
simindamas faktą, kad popie
žius, pasišaukęs lietuvių dele
gaciją nesenai, jai atlaikė pri- 
vatiškas mišias už Lietuvą, sa
ko: “šv. mišios' turi daug dau
giau reikšmės, negu medaliai.” 
Čia eina kalba apie medalius, 
kuriuos popiežius davė lenkų 
prezidentui.

Reinys mat aiškina, kad ir 
Vilnių ardavęs popiežius Lie
tuviams 
suteikė: 
tuvą.

Mums.
nėms, būtų buvę geriau jei po
piežius būtų lenkams pora 
nų mišių suteikęs, o Vilnių 
pripažinęs.

pra- 
oi...

kartu sovietų valdžios teismas teise kunigą jau ne užiri Būti paniekinti ir
__ t:x:i... i.„4. ‘.x —___ __ __________ ____________ x.. —------- ' vsirtntini O tiems. 1politiką, bet už nemorališkumus linkui mažų mergaičių.;

Tos bylos istorija maždaug šitokį. Kun. Ūsas kadai- 
sia buvo Papos Benedikto XV. knygyno užveizdėtoju — 
stambus asmuo — o vėliaus buvo lenkų valdžios skirtas 
į komisiją atgabenimui iš Rusijos ten patekusių lenkų 
tremtinių, kuriuos rusai mainėsi ant savų komunistų iš 
Ijenkijos. Kaip jau buvo rašyta, šitie mainai gan triukš
mingai tapo pertraukti, nes ant lenkų-rusų sienos lenkas 
policiantas nušovė du komunistu: Baginskį ir Večorkevi- 
cių, jau baigiant vežti j Rusiją.

Sovietų valdžia del šito įvykio įtūžo, tuoj areštavo 
kun. Ūsą ir iš Minsko jį nugabeno Maskvon, kur jisai ta
po paduotas teisman, — vienok ne už prieš-komunistinę 
darbuotę, tik už nemorališkumą. Kokio pobūdžio tie “ne
morališkumai,” dar netenka patirti. Dar tik šitai bylai 
prasidėjus, skaitėme “Lietuvos Žiniose” sekamai: “Tiky
bos profesoriaus kunigo Ūso — Lenkijos reevakuacinės 
komisijos Petrapily nario — bylą spręs Petrapilio gub. 
teismas. Laikraščiai skelbia jo prasikaltimus ir nukentė
jusius vaikus, mergaites tarnautojas ir klientes, kurias 
kun. Ūsas daręs savo aukomis tikybiniai įkalbinėdamas, 
kankindamas, nepaklusnias liuosuodanias iš tarnystės 
ir kita.”

Dabar Sovietų teismas pasmerkė kun. Ūsą 6-ms me
tams kalėjimo.

Kun. Ūsas jau nebe pirmą sykį pasmerktas. Dar1 
191!) m. jis buvo pasmerktas Rusijoje už darymą kliau- 
džių valstybei, kuomet Rusija skyrė bažnyčią nuo val
stybės. Tuomet kun. Ūsas buvo vienu iš didžiausių prie
šininkų atskyrimui bažnyčios nuo valstybes. Jeigu šitas 
nebūtų įvykę, tai dabar kun. Ūsas ne būtų buvęs galima 
teisti pasauliniu teismu.

Ar teisingai dabar Sovietų teismas kun. Ūsą nutei- 
sė, negalima žinoti. Mes dažnai sovietų barbarizmui ne- 
prijaučiame. Vienok čia susidūrė vienas barbarizmas su 
kitu, ir vienas kitą nuteisė. Jeigu teisybė, kad kun. Ūsas 
kankino vaikus ir mergaites “nemorališkai” ir “darė sa
vo aukomis tikybiniai,” tai jisai dar sykį įliūdija savim 
prieš visą pasaulį, kaip pavojingi yra tūli dvasiškiai, jei
gu jiems duoti pilną valią ir jų darbus pridengti konkor-l 
datais ir valstybine neliečiamybe.

Kas

me

ruo-
ke-

MUSŲ BAŽNYTININKO IDEOLOGIJA
Jeigu mūsų liaudis, ypač bažnytinė liaudis, yra d.ir 

žemiau stovinti apšvietoje už visų kitų tautų žmones čio
nai Amerikoje, tai nieko stebėtino. Bažnytinės liaudies, 
net taip save vadiną “svietiškiai,” migdo ir žavina žmo
neles su savotiška bažnytine ideologija: “Dirbk ir mels
kis.” Štai jos pavyzdį “Drauge” (nr. 82) reiškia jos re
daktorius:

“Dar sykį kartojame, kad tik sujungta mokslo, tiky
bos ir meno galybė iškels mus į neregėtas augštybes, su
kurs mumyse negirdėtą norą dirbti, melsties ir svajoti ’ 
(Mūsų pabraukta).

Štai ir ideologija — “dirbti, melsties ir svajoti.” Žo
delis “mokslo” čionai pas jį įdėta taip sau del pagražini
mo, nes kada-gi besimokinsi tik dirbdamas, melsdamas 
ir svajodamas?

Mes stebimės, kodėl Amerika taip augštai pakilo kul
tūroje ir gerbūvy. Stebėtis neprisieis, jeigu mes prisimin
sim, kad čionai nerasi nei vieno laikraščio redaktoriaus, 
kuris savo skaitytojus ragintų statytis augščiausiu 
idealu — tik dirbti, melsties ir svajoti. Čionai obalsis yra 
— dirbti, šviestis ir protauti.

Kaip toli yra mūsų bažnytininkų obalsis, nuo kultū
ringų amerikonų! Dėlto taip baisiai toli ir mūsų liaudis 
bus atsilikusi, iki atsikratys bažnytininkų žavinanti le
targą.

dar svarbesni dalyką 
būtent mišias už Lie-

kaip praktiškiems žmo

(uži
mu m

DIEVAITIS MARSAS TURBUT JUOKIASI
Karo dievaitis, arba lietuvių Kovas, beabejonės juo

kėsi, matydamas kokius vaisius pribrandino “karas, kad 
baigti karus,” arba karas “kad padarius pasaulį saugiu 
demokratijai.”

Dabar nei demokratija saugi, nei karai išnaikinti. 
Militariškos diktatūros, su ginklo pagelba, šiandien val
do Ispaniją, Italiją, Turkiją, Vengriją, Bulgariją, Grai
kiją ir Rusiją. Anglijoje tapo išrinkta atžagareivių val- 

tdžia, Francija grįžta prie atžagareivių, o laukiama, kad

Miestas Palanga
Kada įsikūrė Palanga 

nėra.. Senovės raštuose jos var 
das pirmą sykį minimas 1258 
metais. Nėra abejones, kad ji 
buvo kur kas anksčiau. Yra ži
noma, kad kryžiuočiai, naikin
dami Žemaitiją 1373 metais, ap
lankė ir Palangą. Kuomet že
maičiai 1409 metais sukilo 
prieš kryžiuočius, tai ties Pa
langa sumušė jų kariufnenę.

Trys šimtai metų praėjo ir 
lenkai turėjo karą su švedais. 
Švedai 1705 metais atplaukė lai 
vaia ir užėmė Palangą. Jų ka
ralius Karlas 12-»tas įsakė smil
timis užversti Palangos uostą, 
kad jis negadintų prekybos Prū 
sijos ir kursų uostams. Nuo 
to laiko prasidėjo Palangos su
nykimas.

žinių

Dzimdzi-Drimdzi Skirstosi
Pranešama, kad vodevilis 

Dzimdzi-Drimdzi iš Chicagos iš
važiuot ir pavažinės po Ameri
kos kolonijas, po ko artintas 
(Tšuskas su Dikiniene važines 
j Lietuvą. Kiti dar pasiliks, kad 
aplankius vakarų Ameriką.

—o—
Žuvys su elektros žiburiais

Iš laivo “Arcturus”, kuriuo 
važiuoja zoologų ekspedicija, 
gauta žinia, kad jam pavyko pa 
tėmyti du verdančiu

, Galapagos 
Amerikos 
tpčja, kad 
taip įšiklę 
Amerikos 
nauja šilto vandens 
ri pridirbo lietų ir audrų 
ir Bkuadoro respublikose, 
taus tuose kraštuose nėra 
po 60 metų, o kitur per 
šimtus. O šįmet iškrito.

Ekspedicijai* teko matyti vie
ta kur susitinka šaltoji Hum
bolto srovė su naująja šiltąją 
srove. Ten sako per kelias my
lias vanduo kunkuliuoja juroje, 
it virdamas.

Ekspedicijai, kurią veda gam 
tininkas Bebee, pavyko matyti 
gelmėse gyvenančių 
žuvų, kurios turi įsitaisę l 
elektrinius žiburius, su 
vais ir žaliais žiburiais, 
žiburiais žuvys nušviečia 
kelius jūrių gelmėse, kur 
pa tau ja amžina tamsa.

—o•— 
žodžio “velnias” kilmė.

Tūlas V iro! i ima s “L. ž." 
duoda maždaug sekamą žodžio 
“velnias ' etimologiją, arba kil
mę:

Rašytojas Daukša apie 1500 
metus rašė žodį “velnias” vėli
nąs. kuris, sako Vireliūna*. tiek 
skiriasi nuo vėlės, kaip žąsinas 
nuo žąsies, avinas-nuo avies, ir 
tt. Reiškia vėlinąs yra vardas 
kaip ir kokio vėlių, arba miru
sių dvasių viršininkas. Taip ma 
nydavo pagoniškieji mūsų pro
tėviai.

Einant toliau, randame, kad 
šaknis žodžio vėtė yra vė- ir 
tokią šaknį randame žodžiuose 
“vėjas,'’ “vėtra,’‘ “vėtyti.” Rei
škia vėlės, velniai ir vėlinai 
buvo manomi kaipo kokios tai 
Vėjiškos esybės. Su ta nuomone 
sulinkta ir kitų kalbų tos rib> 
šios Žodžių etimologijas.

Užėjus krikščionybei, lietuvių 
pagonų rojiškas velnias, apsi
rėdė “vokietuku. “ įsigijo barz
dą, arklio kanopą ir uodegą.

vulkanu 
salose, netoli Pietų 
kraštų. Nekurie net 
tie deganti vulkanai 
vandenis, kad Pietų 
pakraščiu atsirado 

srovė, ku- 
Peru 
Lie-

trys

mackeral 
tikrus 

gels- 
Taiš

vieš-

pa

Vokietija išrinks aršų militarist.*} ir monarkistą Hinden- 
burgą.

Tas viskas turbūt dėlto nutinka, kad po kai*) Euro
pa vėl liko sudalinta i daugybę valstybėlių, kuomet svei
kas protas diktuoja padaryti iš Europos vieną federuotą 
valstybę, kurioje nebūtų muito rubežių, kur kiekvienas 
europietis būtų lygus kitam.

milicija! O Viešpatie! Juo- 
Kurgi milicija!? (į Marę) 
butelius iš gryčios! (Marė

Imk nuo stalo butelius? (Smagiau beldžia). 
BAIKŠTIENĖ (į Marę) Eik atkabink duris, žiū

rėk, kas ten ateina!
MARĖ. Eik tu, mama, aš bijau.
BAIKŠTIENĖ (melą siuvusi) Ak tu, sviete, kaip 

maža, bijo (eina prie durų) Sarmatą turėtu
mei (atidaro).

BAIKŠTYS (Įbėgęs) Oi, oi, oi... įlindau ir 
puoliau. Prapuoliau su visais namais, 
(laksto suspaudęs galvą po kambarį).

BAIKŠTIENĖ Kasgi pasidarė?... sakyk!
MARĖ Tėte, kas yra!?
BAIKŠTIENĖ Jau ar nušuto bent vienas, 

yra. sakyk greičiau!
BAIKŠTYS Oi, prapuoliau... prapuoliau... mil... 

mil... milicija.
BAIKŠTIENĖ Kas, 

zapai šventas! 
Nešk greičiau
greitai išbėga su buteliais).

BAIKŠTYS (k.\.‘‘.b po kambarį) Milicija šovė, 
oi, prapuoliau su visais namais...

BAIKŠTIENĖ (pankui sekiodama) Kasgi, ar per
šovė, Antanai, sakyk! Kurgi tu taip sušla
pai?... sakyk!... Nutvėrė milicija!?

BAIKŠTYS (uždusęs) Taip, nutvėrė... Oi...
. dabar bus?...

BAIKŠTIENĖ O, Viešpatie! kągi dabar 
sim?... kurgi bėgti... Reikia bėgti 
gą. gal jis kaip nors... O Viešpatie 
gintis šunų lojimas). > s

BAIKŠTIENĖ (pribėgusi prie lango) 
jau milicija į namus ateina, 
tanai, kągi dabar darysim?
gryčios, eik, eik greičiau! (stuma vyrą).

BAIKŠTYS Kurgi aš eisiu?... bloginu bus kai 
neras namie.

BAIKŠTIENĖ Ak, Viešpatie! (bėga prie lango) 
štai jau nebetoli. Lįsk kur nors!... (atsigrę
žusi) Gulk pagaliau lovon, sakysiu, kad ser
gi, mažir neareStuos. (Vyras atsigula, mote
ris pribėgusi apkloja).

BAIKŠTIENĖ (į vyrą) Dejuok!
BAIKŠTYS Oi... oi...oi... (kosti) oi... oi...

kasgi

dary- 
kuni-pas 

(už scenos

Viešpatie, 
gana jau... An- 
Eik tu visai iš

II. Scena 
(Įeina Juodis ir Medžiuolis) 

JUODIS Labo vakaro! ponia Baikštiene! 
BAIKŠTIENĖ Tfiu, kad jum kvaraba kur tuoj!.., 

kad nusigandau.
JUODIS Na, iš ko čia nusigąsti?... ar jau mes 

tokio baisūs?...
BAIKŠTIENĖ Kągi čia boginai nakties laike vie- 

nasėdy, kas gi užeiti. Maniau, kad žulikai su 
šautuvu įvirto gryčiom Sakykit (pribėgusi 
prie Juodžio) ar nieko nesutikot ateidami?... 
'kas ten pirma iššovė. r

MEDŽIUOLIS (pusbalsiai) Milicija.
JUODIS (atsigrįžę* i Medžiuolį). Kągi čia dar 

namo atėję* gąsdini žmones. Kasgi šaus, 
mes šovom ir tiek. Paėmiau Mcdžiudio šau
tuvą ir iššoviau.

BAIKŠTIENĖ Tai ne milicija!? Jūs šovėt?... 
JUODIS Mes, nenusigąskit, mes šovėm.
BAIKŠTIENĖ (pribėgusi prie vyro) Antanai, 

girdi, mat jie šovė, Juodis su Mcdžiuoliu; 
štai jie čionai yra atėję... nebijok.

JUUODIS (eidamas artyn) Kaimynėli, nebijok 
aš šoviau, nenusigąsk.

BAIKŠTYS Oi-oi... kaip tu šausi, kad tavęs visai 
nebuvo.

JUODIS Aš, tikrai aš, MedžiUolio šautuvu šo
viau.

BAIKŠTIENĖ Matai, jisai prisipažįsta. Antanai, 
nebijok!

BAIKŠTYS Kaip jis galėjo šauti Medžinolio šau
tuvu, kad jo šautuvas pas mane buvo.

JUOtMS Eime, .kaimynėli; kelkis, nebijok — ei
me, išbaigsitn varyti!

BAIKšTYYS Jūs tyčia taip sakot; laukia milici
ja; kai nueisiu, tai ir suims. Oi!... tverkit 
galvą... oi...

JUODIS (į Baikštienę) Sakyk, kad aš šoviau. 
Nėra ten jokios milicijos (į Medžiuolį) Eik 
greičiau (traukia) ir tu sakyk, prisipažink, 
kad šovei!

MEDŽIUOLIS (piktai) Eik po velniais! argi- aš 
šoviau.

JUODIS Na, tai vistick. Tu mane prikalbėjai... 
Abu esam kaiti.

MEDŽIUOLIS Na, tai taip ir sakyk!
JUODIS (į Baikštį) Tik tu nebębijok, ir nepyk, 

aš už grūdus užmokėsiu.
MEDŽIUOLIS O aš už bravorėlį pinigų nebeim

siu.
BAIKŠTYS Oi. eikit jūs nuo manęs! Aš iš savo I

Kas valkata yra buvęs,
Kas yr matęs daugel vargo;
Kas per'svietą yr ’Važiavęs,
Prašęs duonos vis ant bargo, — 
žino, kaip dalykai dedas,
Kai priseiiia elgetauti, į
žino kas tai yra badas, 
Kai negali duonos gauti.
AŠ tą viską jau patyręs. 
Kai per svietą važiavau, 
Dažnai verkiau nusiminęs, 
Kuomet valgyt negavau.
Kiek vargelio gavau kęsti, m

Naktis praleidau nemigęs;
šhxly teko apsiverkti:
Geriau kad būčiau negimęs.
Kartą manau sau sėdėdams: 
Katinas yr laimingesnis, — 
Darbo jokio nežiūrėdama. 
Jis yra vienok sotesnis.
Jei alkis jį ir prispaudžia, 
•Daug nemąsto apie tai. — 
Tuoj i svirną nusiglaudžia, 
Kur laukia pelių šimtai.
Pnsigaudęs ir pavalgęs. ‘ 
Ramiai kampan sau nueina;
Nenuilsęs. nenuvargęs. 
Murkia savo seną dainą. 
Jei pagauna jį ir šaltis, 
Jis ant pečiaus randa vietą; 
Ten ramiai jis purpia, silsis; 
Ten jam šilta, nors ir kieta.

— šilovamis.

O------- ------—o----- -- -----o

Vai, daugel, vai. daugel aš tau pasakyčia, 
Atverčia ir sielą ir slaptąsias godas, 
Jei man, tavo žvilgsnį žadėtą, matyčia. 
Kai žydi jaunystes — pavasario sodas!

Nuvargusią sielą kai jaunas priglausčia 
Alsuojančios meile prie tavo krūtinės
Ir vienu kart širdis plastančias pa.įausčia — 
Aukočiau ir meilę ir dainą auksinę! \

Born. Brazdžionis.
.;A< «

o—------------ O---- - -- .„„.o

Nieko neverta garbe 
Kur? (kruvina 
Bereikšmė to meilė, 
Kuri skubina!...

—o—
Dėkingumas ir tvirtybe % .
Augštos dvasios ypatybė! '

— A. J. Jokūbaitis
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Dar Apie Sesqui-C 
Philadelphijoje

Rašo Z. Jankauskas

kaušas (paitkavos) pavidalo, 
kurion sutilps 100,000 sėdėt 
žmonių, o kita tiek ar daugiau, 
stovintiems. Greta šio pradėto 
darbo, kontestas pavesta vietos 
artistams išdirbti dailiausi žen-

aplankys 50,000,Q00 svečių. Ko
teliai, Apartmeutal ir* šiaip gy
venimai bus kimšte prikimšti 
Rendos ir valgomieji daiktai y- 
patingai, bus augštos.

Miesto Tvarka ir švarumas —
Iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo

Jau rašiau “Vienybėje’’ No. 
35 apie tai. Išskaitęs tą žinią iš 
vietos anglų laikraščių, skubė
jau padaryti paskelbimą tos 
svarbos ir lietuvių visuomenei. 
Buvo tai pradinė minties įžan
ga, idant lietuviai žinotų ir ga
lėtų gerai prisirengti ir pasiro
dyti rengiamoje parodoje. Nuo 
paskelbimo vietos laikraščiuose 
jau daug likos nuveikta šituo 
reikalu.

Paroda Formališkai Paskelbta
— Iki šiol atstovai svetimų 
valstybių šioje šalyje, kaip ir 
Lietuvos Pasiuntinybė Washing 
tone, nėra abejonės, girdėjo a- 
pie ruošimą 150 metų Ameri
kos Neprigulmybės sukaktuvių, 
tačiaus neturint oficialio A- 
merikos Valdžios pakvietimo, ne 
galėjo nieko pradėti. Dabargi 
prezidentas Coolidge paskelbė 
viešą proklamaciją apie paro
dos rengimą, kviesdamas ne tik 
visas 48 Amerikos valstijas, bet 
ir viso pasaulio tautas prisi
dėti. Neilgai trukus, reikia ti
kėtis, Lietuvos Atstovybė Wash 
ingtone, viešai prakalbės į Lie
tuvos ir Amerikos lietuvius apie 
tą užkvietimą.

Penn. Valstija Nutarė Prisi
dėti — Valstijos legislature, 
Harrisburge, perleido bilių 
skirdama iš valstijos iždo 
000,000.00 lėšomis prisidėti 
rodon. Laukiama dabar tik
sirašant gubernatorių Pinchot,
— nors laikraščiai praneša, kad 
jis nenorįs pasirašyti, nes būk 
valstija ir taip turi begalės iš
laidų. Vienok yra manoma, kad 
gubernatorius permainys savo 
nuomonę ir bilių užtvirtins, 
prašalindamas, tokiuo būdu, be
reikalingą tormazą ir abejonę.

Kilos Valstijos Prisideda — 
Caiifornijos Valstijos Senatas 
vienbalsiai nutarė prisidėti prie 
Sesqui-Centennial parodos ir 
tam tikslui tpaskyrė $100,000,

pa- 
$1,- 
pa- 
pa-

pastatymui pastovaus mūro, 
kaipo “amžinos" atminties pa
minklo miestui Philladelphijoje 
tos valstijos vardu. Ohio Val
stija tą patį padarė. Valstijos 
New Jersey ir Delaware pir
mesnių sandraugių-valstijų pa
vyzdį pasekė. Toliaus išgirsime 
ir kitų valstijų nuveikimus.

Atbalsiai iš Kitų Valstybių - 
Žinios praneša, kad Ernesto 
Barros Jarpa, Valstybės Sekre
torius Respublikos Chile, pri
buvo Philadelphijon apkalbėji
mui reikalo parodos su Paro
das Komisija ir Mayoru Den- 
drick'u ir parinkimu vietos sa
vo šaliai, pastatymui Chile's Re 
spuWikos pastovaus paminklo 
šiam miestui. Anglija ir Len
kija, kaip patėmijau vietos an
glų laikraščiuose, taipgi su
bruzdo.

Planuojama Kongresai Viso
kių Organizacijų — N. B. Kel
ly, generalis sekretorius Phila
delphia Chamber of Commerce, 
dirba sušaukimui Tarptautiško 
tos organizacijos kongreso, ku
rio susirinkimas atsibus atei
nančio Birželio mėnesį mieste 
Brussels, Belgijoj. Tą organiza
ciją atstovauja 39 šalys. Buvo 
paskelbta, kad Dantų Gydytojų 
septintas T^rptautiškas tos or
ganizacijos kongresas taiposgi 
bus laikomas Rugpjūčio 23— 
28, 1926 metais, sąryšyje su 
rengiama paroda. Nariai “Sū
nų Amerikos Revoliucijos’’ pa
skelbė, jog ir jie pradėjo dar
buotis — sušaukti savo organi
zacijos Tautišką Kongresą.

Stadiją jau Pradėjo — Pirmi 
žingsniai darbo statymui Muni- 
cipalės Stadijos oficialiai pra
dėta. Tasai milžiniškas ir atsa- 
komingas darbas pavesta rinkti

kuriuos Philadelphijos pinigų 
kalykla pradės dirbti.

Miesto Taryba praleido 16 bi
lių ištaisymui ir išgražinimui 
miesto gatvių ir vieškelių toje 
srity, kur atsibus paroda.

50,000,000 Žmonių Atsilankys 
— Philadelphia Realty Direct
ory and Service apskaitliuoja, 
jog laike 6 mėnesių parodos; ku 
ri trauksis nuo Gegužės iki 
Spalių mėnesių, Philadelphiją

jau pasKirias miesto uiKiiato- 
riūs” iš laiko išdirbti planus 
miesto tvarkai ir švarumui da
boti. Nelengvas tai darbas tam 
žmogui pavesta. Reikia atsi
minti, kiek visokių nedorų žmo
nių, plėšikų ir taip visokios rū
šies prigavikų ir šmultrų priplus 
iš visų pasaulio* kampų; galima 
supraSlti, kaip “nepaprastai “griež 
tos tvankos bus“ reikalinga' mie
stui. Bet prie to viso jau iš ank
sto rengiamasi.

ŽYDŲ NUOPELNAI LIETUVOJE
Rašo I’ctras Kriukelis

kenkti, juos

miestely sir 
ir kad karš-

ria. Visur ir visuomet jie lie
tuviams stengiasi 
niekinti, išjuokti.

Nepersenai Salų 
go žydas karštine,
tį sumažinus, buvo visas apklo
tas silkėmis; o kaip tos silkes 
nuo sergančio žydo nuėmė, tai 
kitas žydelis jas išnešiojo po 
kaimus. Mylakšis tvirtina, kad 
Rokiškyje matęs tokį nutikimą. 
Žydeika, numazgojo vaiką sėli
nu vandenyje ir paskiau tame 
vandenyje jraugė alų. Tą jie da
ro nuodydami Lietuvos tautą 

Vokiečių laikuose žydai buve 
miestų, miestelių perdėtiniai, 
vertikai, sykiu važinėdavo kra
tų daryti; už menką daikteli 
apskusdavo lietuvį vokiečių vai 
džiai. Prie bolševikais, lietuviai 
žydų bijojo, kaip ugnies, — 
nes vyža nevežamas žydelis skai 
tesi save komunistu, ir turėjo 
galę lietuvius skriausti. Lietu- 

... ______ „__  ___ ¥, vos komunistų partijos įsteigė-
ji buvo kaip tik gimusia kūdi- jai buvo žydai, dėlto šimtus ne

suku ir pasi-' susipratėlių 
žmonių. Bet kalėjimą.

išeina tikra žydiš- 
“Patys muša, pa-

žydams laisvės yra

Žydai paskutinių laiku labai 
pradėjo šaukti “gevakt” kad 
juos lietuviai labai “skriau
džią,“ “persekioją," etc. Per 
laikraščius skundžiasi visam pa 
šauliui, kad kitos tautos juos 
užstotų, kad lietuvius pabartų. 
Bet čia tik 
ka patarlė: 
tys rėkia.”

Lietuvoje
daugiau, negu nekurtoms lietu
viams; bet kad Lietuvos Val
džia pradeda šiek-tiek susipra
sti, ir svetimiems gaivalams ne 
beužleidžia svarbių valstybės 
vaire vietų, tai žydai ant Lie
tuvos pradėjo pramanyti įvai
rius šmeižtus, šį straipsnį rašy
damas aš nemanau lietuvius kir 
šinti su žydais, liet noriu pa
žymėti kukius “nuopelnus’’ žy
dai padarė Lietuvai.

Kada Lietuva atgavo laisvę.

leituvių sukišę į

štai jų nuopelnai. Ar turi Lie 
varė propogandas, kad tuvos tauta prieš juos lenkti 

nė cento!" Nuo ka 1 savo galvas? Tvparodai, kas 
ką gerą

CIA YALPDJAMA inOOi II AMBBIKOB LIETUVIŲ GYVENIMO I*IMTINAI. RA10MA MU8Ų GABIŲ 
KOBBIFpMDENTŲ APIS TBATlūi, BALIUI, PRAKALBAI IB ABELNĄ JUDBJIMĄ

BROOKLYN, N. Y.

Pasigavo žuvį

Komunistai žvejoja paprastu 
būdu: pirma sudrumsčia van
denį, paskui gaudo žuvis. Jau 
seniau buvo minėta “Vienybė
je," kad komunistai stengėsi su 
leisti savo teroristiškus nagus 
į švarų Lietuvių Atletų Kliu- 
bo kūną. Bet pastaruoju laiku 
jau pasirodė, kad jau pusėtinai 
įsikirto kliubui į keterą, štai 
šiais metais, kuomet visos Broo 
klyno draugijos atmetė komu
nistų pakvietimą prisidėti prie 
jų “apvaikščiojimo” 1-mos ge
gužės, tai Atletų Kliubą jie ir 
pasigavo ant savo meškerės. 
Dargi kriaučių unija, kuri kas 
metai išvieno su komunistais 
rengė apvaikščiojimus, o šiais 
metais atmetė, šv. Jurgio, Ka
zimiero ir Juozapo, Citizen Klu
bas — visos atsisakė turėti ką 
bendra su komunistais. Atsisa- 
<ė ne dėlto, kad jau ta šventė 
oūtų “išėjus iš mados,” bet su 
Komunistais nenori turėti nieko 
lendro. Gal ir Atletų Kliubas 
nebūtų susidėjęs su komunis
tais, bet pastarieji įpasakojo, 
kad “viso Brooklyno draugijos 
prisidėjo, tai ir kliubui nešva
ru atsisakyti.” O visos drau
gijos padarė kaip tik priešin
gai. Ar netektų pasakyti, kad 
kliubą komunistai prigavo? Iki 
šiol k Ii ubo vardas buvo šva
rus, tad rimti kliubiečiai turėtų kaip ir kiti didesnieji Amerikos 
pasirūpinti, kad jis švarus pa
siliktų

gaisras pačiam vidury miesto, bėtojas nurodė, kad Papos kon- 
padaręs nuostolių $200,000. Nu
kentėjo ir lietuviai: Juozas W. 
Zigmantas (Zigmund), gydyto
jas turi nuostolių $500; jo ap- 
drauda buvo pasibaigus kele
tas dienų prieš gaisrą. Marga
ret Valinčius, fotografijos gale
rijoj nuostolių turi $350. čia 
parodo, kad lietuviai gyvena ir 
užsiima tarpe svetimtaučių; Va- 
lincienės yra pirmos klasės gale 
rija. Juozas Visakūnas buvo pa
gautas rūkant kasyklose, užtai 
buvo iš darbo paleistas ir pa
šauktas į teismą, kur nubaustas 
už tai, kad neša degtukus į ka
syklas; jis prisipažino prie kai
tės ir gavo baudos $10 dr lėšų 
$14.

Pavasaris čia eina visu smar
kumu; medžiai visi išsprogę ir 
nekurios gėlės pradeda žydėti. 
Oras kartais yra gana malonus 
ir šiltas.

Bus U. M. W. A. 1-mo Dis- 
trikto viršininkų rinkimai ir 
mūs vienas lietuvis, Jurgis Azis 
(Geo. Aizik) bus vėl statomas 
į vice-prezidentus; lietuviai pri
valo jį palaikyti, nes yra lietu
vis ir neblogas žmogus. Birželio 
10 bus rinkimai. Nienių Jonas

kordatas su Lenkija yra bažny 
tiniai įstatymai ponų ar dvari
ninkų ir kunigų naudai. Mat 
Lenkija turi užgrobus svetimas 
žemes, Ukrainos, Gudijos ir Lie 
tuvos dalį su Vilnium. Lenkijos 
kariumenė negali tuose kraštuo
se ramumo palaikyti, užtai len
kai susidėjo su viso pasaulio 
klerikalų globėju — Papa.

Kalbėtojas nurodė, kad tau- 
mas Vilniaus lenkams yra gi- 
tiniu žvilgsniu Papos pripažinl- 
lesniu dalyku dėlto, kad su tuo 
pripažinimu duodama dar spe- 
cialė religiška galybė vysku
pams ir kunigams lenkinti lie
tuvius arba tiesiog statyti lietu
vius prieš Lietuvą pagal “Die
vo“ vietininko’’ įsakymą.

Reporteris.

LIETUVA

Kų

ST. LOUIS, MO.

mačiau pravažiuodamas

Pra važi uodam a s apsistoj a u
čia ant trijų dienų. Miestas,

Lietuvos Respublika apima 
197,000 ketvirtainiškų mylių ir 
turi apie 2,750,000 gyventojų. 
Sunku smulkiai paduoti jos bir
žą chemikaliniuos gaminiuos, 
nes statistikos yra labai ben
dros.

Už pirmuosius 1924 metų 10 
mėnesių, kaip parodo vėliaus 
šios skaitlinės chemikalinė bir
ža pasiekė 57,516 metrinių to
nų, turinčių 11,141,000 litų ver
tės. Iš Vokietijos gauta 9,129 
metrinių tonų, 4,208,000 litų 
vertės; iš Didžiosios Britanijos 
2,082 metrinių tonų, 321,000 li
tų vertės; iš Belgijos 2,080 me
trinių tonų, 245,000 litų ver
tės; ir iš Jungtinių Valstybių 
1,512 metrinių tonų 616,000 li
tų vertės.

Trąšaio buvo įvežta 52,355 to
nai, 5,989,000 litų vertės. Indus
trinių chemikalų 4,363 tonai, 
2,428,000 ilrtų vertės. Prirengtų 
vaistų įvežta 518 tonų arba 
už 1,582,000 litų. Kvepalų ir kos 
metikų 11 tonų, 257,000 litų ver 
tės. Dažų 266 tonų, 884,000 li
tų vertės. Kaip pirmiau pažy
mėta, Vokietija Anglija ir Bel
gija įįvežė didesnę dalį, o iš 
Jungtinių Valstybių gauta ma
žiausiai.

1923 metais Lietuvon įvežta 
4,201 metrinių tonų vaistų, ver
tės $407,220. Iš Vokietijos gau
ta daugiausiai, už 3,470,300 li
tų ($347,050); iš Anglijos už 
147,800 litų ($14,780); iš Jung
tinių Valstybių už 122,700 li
tų ($12,270); ir iš kitų šalių 
už 231,400 litų ($23,140).

1923 metais keturios dirbtu
vės gamino degtukus Lietuvoj 
ir apie 700 žmonių jose dirbo. 
Degtukai pradedami išvežti iš 
Lietuvos į kitas šalis. 1923 me
tais jų išvežta į Rusiją ir į An
gliją. Taippat mėginama juos 
atvežti į Jungtines Valstybes.

F. L. I. S.

miestai atrodo: ta pat tvarka ir 
augšti namai, bet labai visur ne 
švaru. Pažiūrėjus gi į žmones, 
tai, regis, jog esi ne Amerikoje, 
bet Afrikoje — daugybė juod- 
veidaių, o ir baltieji labai pras
tai apsirėdę ir labai nešvariai. 
Nuėjau pažiūrėti būtą del gyve
nimo; kambariai taip baisiai at
rodo, jog regis lietuviškas kiau- 
liamegis švaresnis; žodžiu, kaip 
Petrograde po revoliucijos, o kai 
na tai visur, kaip už gerą vie
tą. Bet darbai, sako, eina gerai, 
ir uždirba žmonės neblogiausiai. 
Jeigu kaip kuriuos gražius mie 
srtus galima būtų prilyginti prie 
rūtos arba kokios kitos gražios 
gėlelės, tai St. Louis, Mo. ga
lima būtų prilyginti prie suply- 
šusios vyžos. Keleivis

ir ant tolinus.
Kliubietis.

'kis; ji reikalavo 
šventusių tautai 
žydsii ir žydų užtarytojai bolše
vikai
Lietuvai —
riumenės žydai slapstėsi į va i-' nors, kad žydai mums 

niausiams inžinieriams Phihdel j riais būdais, išsipirkdami, su- ‘padarė, tada tebūna jiems pilna
klastuodami motus, perdirrbda- laisvė. Dabar 
mi pavardes. Laisvanorių iš žy- tuvos liaudis 
dų nė vieno nebuvo. Įvedus Lie- lieja, kad tik 
tuvon litus, žydai pirmieji žmo 
nėms įkalbinėjo, kad litai esą 
“netikę pinigai,” jų nereikią 
imti. Pasiklausykime jų saviš
kose prakalbose, kiek daug iš-

phijos miesto. Kaip minėjau 
pirmame savo straipsnyje, bus 
tai vieta milžiniškos arklio pa-

gi, kuomet Lie- 
vargsta, kraują 

išlaikius savo iš- 
tai tuo taniu žy- 

ir

BENLD, ILL.

Atsakymas p. A. B. Stankui

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

gerianti*! įrengtoje mokykloje. Prakti
ko* pamokos išardyti ir sudėti visokiu* 
motorus, apie elektr* ir važiavim*. Ti
kras, pilnas kursas Soferio-meknniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 k* metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICUS 

garantuojame laisnj ir diplom* — Pa- 
ieSkome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliotais

MOKYKLA

nno 11 vaL ryto iki 3 

NEW 
*28 — 2nd Avenue,

ginime kaip jie juokiasi iš lietu bočiai

kovotą laisvę.
dai ramiai svarsto pipirus 
šmeižia lietuvius.

Te eina žydai lietuvių pėdo
mis, tebūna ištikimi Lietuvos pi 

i — laisvė bus pilna.

■ų mokyki*. Mokykla atdara
vai. po pietų. Klo*o* dienomis ir inkarais.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampas 14 gatvės) New York City

OSVALDAS KIBURIS UŽEIGA
yra geriausia East New Yorke, kortoje kiekvienas ras skanins valgias, 
alkandJHns ir Iranglik* užčjim*. Praiomo nepamiriti atsilankyti pas —

BN GLBNMUBB AVBNUB, 
(East New York)

BROOKLYN, M. T<
Tel. Cypress W80

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdaist

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

kaip

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

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

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

Valandų*: 9 i# ryto iki 8 vakaro. Nedalioms: 9 iki 4 po pietų
a » - '«■ > v

vių tautos.
Žydai niekina mūsų kalbą, o 

vartoja rusišką. Mūsų silpnes
nius valdininkus žydai išmokė 
kyšius imti; žydai nusikaltusius 
valdininkus, už pinigus moka 
paslėpti nuo bausmės. Jei paste
bi mūsų tautoje kokį nors trū
kumą žydai tuojaus pradeda 
šlaiptą šmugeliavimą.
mažai nuskriaudžia biednuome- 
nę. Žydai — priėmėjai vogtų 
daiktų ir platintojai girtuokly
stės. Be to, dar, jeigu lietuvis 
įsteigia krautuvę, tai jie, kaip 
vorai muselę voratinkly paka-

la iška 
Gvaz- 
Gvaz- 
“Vie-

kur ne-

LAIVAKORTES 
NUPIGINTA KAINA

IS NEW YORKO Į J A /J 
KAUNĄ IR ATGAL

(Pridedant Tnk**)

Puiki proga siūloma jum* atlankyt 
Lietuv* Nupiginta laivakorte. Mū 
«ų keleiviai i3 Hamburgo bu* nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

Nepiliečiai grjžtnnti bėgy mo
ty nepapuola po kvota.

Užsisakykite viet* tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agent* arba j

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

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki lt
• Nuo 2 iki 4 

Nuo 7 iki R
Nedclioinis Nuo 10 iki 3 P.

A.

P.

M.
M.
M.
M.

Dr.HUMPHREYS’

COLDS
At the first sign of a Cold 

take Dr. Humphrey* ”77”. 
Drive the Cold out of your • 
system — It is also wonder
ful for the Crip. ”77” has 
been used for 30 years. Get 
Get ”77” today.

At all Druggists 30 cents, a 
HUMPHREYS' HOMED. MEDICTNECO.

156 William Street. New York

UOLLANHI '■ AMERICA UNEl^
Tiesns-trumpas kelias per Rotter

dam’*, j ir iŠ visų dalių

I.aiviii kns na v tilt*
Neprilygstami patognmai 

Mm pagelbėt ima gauti reikalingai 
doknmontni (affidavit*). Mūsų 
Kmonč* gntvarkn viaas imulkmenai, 
ir keleiviam* rūpinama*! nao pra 
džioe kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitis pasiun
čiama* pnpraSius.
Rezervavimui ir informaeij* delei 
r*8yk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LIMB 
24 Stato Street New York..

nes 
ne- 
tai
ga

“Vienybės“ n r. 38 p. A. B. 
Stankus rašo, kad aš, tai yra 
Antanas Rimkus, gavęs 
nuo savo “vienminčio“ 
dausko (norėjo pasakyti: 
dinsko), kurstant kenkti 
nybės” bizniui.

šiuo noriu pasakyti, kad m ar. 
yra neteisybė mesta į akis, 
p. Stankus manęs ir į akis 
matė, o jei kas jam sakė, 
melavo. Aš sakiau, kad aš
vau laišką iš Spring Valley 
nuo savo draugo, bet nesakiau 
nuo ko. Tą draugą aš galiu bile 
kada parodyt.

Nors aš to Gvazxlinsko nesi
baidau, nes jo nežinau, vienok 
negalima p. Stankui sakyti, kad 
aš esu jo “vienmintis.” Aš pri
klausau tiktai į SLA. 155 kp. ir 
L. N. K. Tai ir visos mano po
litinės draugijos.

Ne labai aš greit patikiu, kas 
ką kalba. Aš 
per prakalbas Jukelį, paskui 
Prūseiką, ant galo ir nuo kun. 
Kcrševičiaus atsikračiau, kuo
met jis mane varu spyrė eit iš
pažinties. Todėl vienas ar kitas 
tuojaus mane ir padaro “socia
listu," ar “bedieviu.” Kodėl 
žmogų tuoj pult, jeigu jisai nori 
turėti savas nuomones?

Kas del pi). Makštelių. ku
riuos p. Stankus sako čia Ben- 
Ide “puolė” dėlto, kad pas jį 
apsigyveno p. Stankus. Tas ne
teisybė. Niekas nepuolė ir nie
kas tuo daug nesidomėjo, nes 
čia su prakalbomis daug perva
žiuoja, todėl žmonės apsipratę.

Antanas Rimkus.
Nuo Redakci jos. Dedame šitą 

atsakymą diktokai sutrumpinę, 
nes mes labai mažai turim vie
tos. Manome, kad to užteks 
tuo baigiame šį klausimų.

WILKES BARRE, PA.

Įvairios žinelės

SO. BOSTON, MASS.

Prakalbos del Papos Konkordato 
su Lenkija

19 d. Bal. vakare Sandaros 
kliu be įvyko svarbios prakal
bos. Kalbėjo St. Vitaibis, “Tėvy
nės’’ redaktorius ir vietinis Pau 
lauskas. Prakalbas surengė vieti

sykį kritikavau nes ALTS. 7-ta ir 87-ta kps. Su
sirinkimas buvo del Papos kon
kordato su Lenkija. Publikos 
atsilankė apie 120 asmenų. Mat 
lietus Sutrukdė.

St. Vitaitis kalbėjo apie tuos 
konkordato punktus, kaip va: 
kad lietuviai kunigai ir šiaip 
katalikai, Vilnijos apylinkėje tu 
rėš melstis už Lenkijos prezi
dentą, jos valdininkus ir lenki 
valstybę; turės ištikimai tarnau 
ti Lenkijos valdžios siekiams, 
tai yra: lietuviai katalikai, pa
gal Romos įsakymą, bus pavar
tojami tiesiog prieš Lietuvą. 
Paskiau kalbėtojas nurodė, kad 
sulyg civilizuoto pasaulio įsta
tymų valstybė su tiesioginiu sa 
vo priešu nieko draugingo ne
gali turėti; taip ir Lietuva del 
papos konkordato su Lenkija, 
kame Papa pašventino Želigov
skio smurtą, turi atsimokėti pro 
testu prieš Vatikaną. Apie drau 
gingumą, arba sudarymą kon
kordato neturi būti nė kalbos!..

Paulauskas kalbėjo apie Len
kijos imperializmą ir Papos 
draugingumą su Lenkija. Kal-

KOMEDIJĖLES
(7 lengvos komedijos vie
noje knygoje) kaina 75c. 
Mūsų Knygyne jų nebuvo, 
dabar iš Lietuvos gavome 
siuntinį. Užsakymus su pi
nigais siuskite į

VIENYBE
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

ir

Balandžio 14 d. buvo didelis

TAVĘS LAUKIA 
PELNINGAS BIZNIS

Scrnntone, 10,000 lietuvių kolonijoj, 
• nėra lietuvio BEIKERIO, kurio čia 
senai ir laimi pageidaujama. Geros- 
nes vietos tam bizniui negali būti ir 
čia jam yra puiki ateitis. Lietuviui, 
turinčiam gana kapitalo jaitaiayniui ir 
vedimui to biznio ant didelio saiko, ir 
moknnčiam kepti geras liet u vi Akas 
duonas, pasisekimas yra užtikrintas ir 
biznio išplėtimui galimybės neapri- 
buotos. Daugiau informacijų kreipkitės 
l»s: D. Kling* ir V. Meškiui*. “ Vie
nybės” Scrantono Skyriuje, 132 W. 
Market St., Scranton, Pa, 50

3
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NAUJOKE, APSIMISLYK, KĄ 
RAŠAI!

BROOKLYNO CHRONIŠKOS 
LIGOS

gai, ką mes veiksime, kai jūs 
visi išgysiit?!”

vo rašyti ne rąšoma mašinėle.
ooo

(Bizniukas Idiotorialas)

Perskaitęs “Vienybės” No. 
46 p. Naujoko straipsnį, “Lie
tuviški bizniai Brooklyne” labai 
užsirūstinau, kam jis ragina 
eiti pas lietuvius biznierius. Na, 
jog ar gali eiti žmogus katali
kas pas “bedievį-’ pirkti bedie
viškus daiktus? Jog tie daiktai 
pilni velnių! šalin su visokiais 
bedieviškais .produktais!

įmikime pavyzdį iš Lietuvos, 
nes ten nors vėlokai, bet krikš
čionys demokratai tveria kata
likiškas kooperacijas. Tenai jau 
bus galima gauti katalikiškų 
daiktų, kaip tai: paperosų, deg
tukų, degtinės, silkių, etc. Jog 
iki šiol daugelis tik bedieviš
kus daiktus ir pirko, nors jie pil 
ni velnių! Užtai ir bedievių tiek 
daug priviso Lietuvoje, kad jau 
nė Dr. Pakaltas nesurokuotų.

O kita, kad mūsų biznieriai 
ir sukčiai. Gal nevienas pa
klausite, kur faktai? Nagi, aną 
dieną einu Grand St rytu ir su
tinku savo pažįstamą; jis man 
sako, kad šiandien, kas tik at
eina į Paužos krautuvę, tai gan 
na pančekas dykai! Taigi aš ir 
nusiskubinau atsiimti ir savo. 
Tėjęs ir paprašiau, kad ir man

duotų. Ar žinote, ką man p. 
Pauža atsakė? Sako: “Tamista 
jau pavėlavai, — pančekos bu
vo dalinamos tik iki 8 v. v., o 
dabar 10 minutų po astuonių, 
ir visos jau išdalintos. Ateik 
Tamista kitą kartą kaip dalin
siu, tai gausi.

O dabar vėl kitas dalykas: ar 
gali susipratęs darbininkas pirk 
Ii buržujiškus daiktus?

Susipratęs Katalikas

Nesurado Konsulo. Velykų 
naktį “Garsas" susimanė atlik
ti kokius svarbius valstybinius 
reikalus, prie kurių reikėjo Lie
tuvos Konsulo, D-ro Bielskio pa 
liudijimo. Kadangi nakties laiku 
konsulo raštinė uždaryta, todėl 
“Garso-’ klapčiukas ieškojo D- 
ro Bielskio po visas bažnyčias 
ir... besurado! Dėlto paskui 
“Garsas" su pasipiktinimu pa
skelbė, kad konsulas nelabai da
boja .savo reikalų. Anot jo, kon 
sulas turėtų kiekvienoje bažny
čioj įkurti savo raštinės filiją.

PRISIEKUSIŲ GIRTUOKLIŲ 
POSĖDIS

Iš laikraščiuose .įdedamų pa-

NAUJA USI V Ė J OG R A M AI

(Mūsų Virvcgramo Avantūra)

Kaunas. — čion tapo atida
rytas fondas rinkimui aukų, per 
siuntimui akmenio į Romą, t. 
y. to akmenio, kuris buvo įmes
tas į Momsignore Zecchini bu
tą, nes vėliaus manoma kanoni
zuoti Monsignorą Zecchini į 
Šventuosius ir paskirti Lietu
vos patronu. Sakoma, kad ak
muo nemažesnis už tuos, ko
kiais buvo užmuštas Šv. Stepo
nas. Jau užsakyta paauksuota 
skrynutė to akmenio įdėjimui. 
Išrinktas komitetas rinkimui 
aukų, ir tam tikslui manoma 
pasiusti pora delegatų į Ameri
ką. Atidaryki! kišenes!

Atsišauk it, klastininkai! Ka
žin kokie klastininkai, per Gim
nastikos Kliuibo vakarienę atsi
nešė gerą gabalą rusiškos sma
los ir padėjo vienai viešniai kė
dėn. Viešnia atsisėdo ir žiūrėkit 
kas atsitiko: Kaip smala užkai
to, ir kaip tik svečiai užgiedo
jo Lietuvos Hymną, tai viešnia 
nebegalėjo jokiu būdu atsistoti! 
Tik jau Brooklyne tokių klas- 
tininkų ir atsiranda! Blogiausis 
dalykas tame, kad nežinoma, 
kas tai padarė.

Gręsia badas daktarams. — 
Trys redaktoriai: Sirvydas, ši
mutis ir Grigaitis anądien per 
prakalbas nurodinėjo apie pavo
jingumą “Aptamsinimo Ligos” 
ir kaip nuo jos apsisaugoti. Da
bar vėl trys šitos ligos daktarai 
rengia prakalbas, kad užginčy
ti, jog “Aptamsinimo Liga” ne 
tik ne pavojinga, bet dar nau
dinga ((patiems daktarams). 
Jie sako: “Tik pamislykit, drau

Mes dirbame naudai tėvynės,. 
Obalsis — gerovė žmonių! — 
—Ei, Jurgi! Duok stiklą deg

tinės
Ir paltį storų lašinių!

Išgersim, kad širdys neliūstų, 
Besiekiant mum laisves, švie

sos...
—Ei, Jurgi! Duok bliūdą ko

pūstų,
Ir pūdą teliuko mėsos.

Pakaušį mes turime pliką,
Bet mūsų kišeniai pilni.
—Ei, Jurgi! Duok šen kataliką, 
Kaip mūsų idėja kilni.

Valio! Į sveikatą blaivybės 
Pakelsime taures augščiau!..

—Ei, Jurgi* Duokš taurę
linksmybės,

Risk bačką alučio greičiau!
Dzūkų Bizūnas

ieškojimų asmenų, reikalingų 
Lietuvoje, pasirodo, kad Ame
rikoje esamą Ųįet.ųy.ę>js Atsto
vybes ir Konsulatų;

ooo .' .
Kadangi sveikinimų atviru

tės siusti ■; Amerikoje pabran
go iki 2 centų, .tędeb jų mažiau 
besiuntinėjama ir pastoriai sa
ko jau visas galį perskaityti 
pirm išnešiojimo. Pirmiaus ne- 
davarydavę iki pusei. į

Kaip pažint Vyrą
'Vienos ąpdraųdos kompanijos 

agentas, sugrįžęs iš kelionės gy
rėsi menažeriui, kad jisai galįs 
iš viso būrio darbininkų pažin
ti, kuris yra vedęs. Sulyg to 
jis, einant raštinės darbinin
kams po pietų į vidų, atsistojo 
prie durių ir nurodė, kuris jo 
nuomone, yra vedęs, inbeveik 
.visus atspėjo tikrai.

— Kuriuo būdu tu tą atspė- 
ji? — klausė jo menažerius.

— Vedę vyrai visuomet prie 
durių nusit.rina kojas į pintelę, 
o nevedusi to nedaro.

NEREIKALINGOS
INFORMACIJOS

Lietuvos Seimas dar neišvai
kytas.

ooo

Gerai pareigas eina i
Direktorius: Turiu žinių, 

kad Tamsta mažai rodai veiklu
mo ir sumanumo atlikdamas sa
vo pareigas. . ....... i

Viršininkas: Regis ne, ponas 
Direktoriau? Darau viską, kaip 
žinau ir suprantu: pavyzdžiui, 
nesenai paaukavau 100 litų sta
cijoms. ,

Direktorius: Aha!? O aš tik-

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—O—

Kalėdų giesmė _____  30c
Dul dul dūdelė______ 50c
Stasys  50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Malda, žuvusiems už Lie-

’ JAU
PRIPA-
ŽINO!

visi, kad Naujoką padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus .daly
kas; už tai vietoje kasžin kieno 
cigarus rūkyt, kurio niqko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę, ir brolių lietu
viu Jono ir Petro Naujokų išdirb- 
tus cigarus rūkysi!.; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salose, 
ant piknikų ir pa's bi/nicriuš, po 
vardu rankomis padarytą

Visuomet užmiršk namie liet
sargį, kai matai kad užeis lie
tus.

'ooo
Visai neteisingi paskalai, 

kad būk Maskva paliovė davinė
ti sendvičius komunistams už
sieniuose.

ooo
Mokslininkai pilnai sutinka, 

kad seni raštai atrasti ant Tu- 
tankameno grabo Aigypte, bū

rai buvau patikėjęs toms ži
nioms. — Dzūku Bizūnas *• «.

—o— ,■
Gyvos Stovylos

Laukininkas (atvažiavęs pas 
draugą ir ilgai prisižiūrėjęs nau 
jai statomam trjobėsiui): — 
Ąš nematau jokio gražumo sta
tinėti stovylas viršuj namų.

Draugas: Stovylas? Ten ne 
stovylos. Ton jnūrjninkai dirbą..

o—■

tu vos Laisvę'__ 30c
Vilnius____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko _________ 50c
. Adresuokite

“VIENYBE”
193 Grand St., Bklyn, N. Y.

KUŠLIUI 
UBDEGI-

'r-A>s»«gok ■veiksią

ŠANYKITg
ProfllaktM . vyrama, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelč 35a. 
(Tarba (4 ’s) *1.

Visose aptlekoaa ar 
8an-Y-Kit Dopt. A. 

92 Beekman St.
New York j 

Prašyk aprašymą

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokti arba 
Vytauto. 'J’ėmyk vjerdą ir paveik
slą ant bakso. Per pačtą išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į .didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra: 
šaut adresuot:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

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

PIRKITE 
“VIENYBĖS” $

ŠERŲ!

11Z

PER BREMENĄ

Pres. Roosevelt

Lietuvoje gales būti 12-ką menesių ir galės sugrįžti be jo 
kio sulaikymo. t :

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

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

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

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje

Važiuos Laivu

„VIENYBES“ AGENTŪRA
193 GRAND STREET BROOKLYN

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS, , f .

PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA

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

Jis Važiuos Laivu <
Kiti agentai, norinti, kad jų keleiviai gerai ir tvarkią! nu

važiavę į Lietuvą girtų juos, lai susineša su “Vienybės” Agen
tūra apie savo keleivius, kuriuos gali siusti šiomis ekskursijomis.

: EKSKURSIJOS LIET
, ’•t v ■*>

SU PALYDOVAIS
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kad
REDAKCIJOS ATSAKYMAI

nu

$15.00 ir augitynkaudonte širdo tonkee užtrau

MUSŲ RAŠTAI
svietą vargt vei

1220

kož

Bowels,

Helps de

Calomel

flNOLU

įstaiga)

and 
and

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis

duoną, iš 
kepame 

ir kitiems 
kreipkite

Garsas

Babies
Love

(Feljetonas)
Rašo Jozis Burba

r “Vieny
Grand St.

tarnavo 
ifayNv o n • m » w a 
&!Wb Balu* patį

H i ii B rt aaso

reikalingus komplektus mūsų pa 
čių archyvui. Korespondencijas 
prašome rašyti labai atskiras 
vieną nuo kitos ir atatinkamoje 
vietoj pažymėti — “Vienybės"

visai dykai.
NEW YORK CITY.N.Y. 
426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue 
578 Courtlandt Avenue . 
netoli■ 150 th Street..

paskutiniųjų dei 
svajones susiliej

P. S. Brongus Skaitytojau! 
Nors monei ir užsidarė kels i 
Klaipėdą, bet a’š visteik Tave, 
balandėli myliausis, lankysiu, 
jee na aplee miestą dyvus pa
sakodama, tad aplee mūsų pra
stoj ii žmonių gyvenimą. Ir ta
me purvabredių padėjime y r 
puikių puikiausių žeidelių, ku- 
rees gal visą mūsų gyveninį 
pastrajyte. Kon tik geresne pą- 
matysu — viskon aprašysu.

apysakų ir 
Telpa joje 
“Amžinasis 

‘Prakeiktieji

čiučeliui ir Vėjo Vaikui: Raš 
s gavome. Ačiū.

— kap strošniausi mize 
Visi veinu žodiu ir su

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

Balto, žalio ir Raudono 14kt.i 
aukso moteriškų laikrodėlių! 

Galima gauti mūsų krautuvė 
RASHKINIS

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatifikų, Homoopatlfikų ir kitokią 
vaistų tegalima gauti gorų pas —

F. URBONAS

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti.

Visa bėda, kad 60s Užgavėnes 
atėję, reek jau pri gaspadoriaus 
stote 
n as 
Kon

ją glamonėti ir bučiuoti, kaip 
kad motiną, bučiavęs... Priprato 
mat bučiuoti vienuolę it kaži 
kaip dar būtų buvę ir su jo dur 
krele, bet klebončlPs vieną gra
žią dieną sugrįžęs iš Kauno po 
rekolekcijų, neberado savo duk
ters Uršytės nei vargonininko.. 
Jiedu pasiėmę klebonėlio pini
gus —

Kitoj 
lūs i u Taku 
da gražią 
riant fotografiją 
kunigėlio Maldučio. Kai jis dar 
mokinosi Vilniuje pavyliojo gra
žią mergelę Katriutę ir visdel- 
to, nežiūrint to, kad nebuvo 
“čystas nuo moterybės grieko," 
tapo kunigu ir išsišventinęs ren 
gėsi prie pirmojo pamokslo. 
Rengėsi ilgai, todėl, apie ką tik 
norėjo pasakyti žmonėms, kad 
taip nedarytų, jam išrodė nega
limu, nes ir jis pats visus tuos 
“griekuis" buvo padaręs, tat 
kaipgi mokinti kitus, jeigu pats 
taip darai? Mokinosi, mokinosi

— viskon aprašysu. V 
-■ YT>.., 1 • -a-'KL' Žinios,

Ta i pgi 
veins 
suomet 
prie “Garsas” Keptuvė, 

ne duoną, ir j kitus miestus.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS

. (Savininkai)

Del platesnių informacijų kreipkitės iin^ adresui

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

TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

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

Vartokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del nema
tinio, prasto žlebčiojimo arba skau
smo po krūtine.

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

žiūrėkit del mūsų markos apgy
nimo.

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

Mano firma garai atlieka lakančiai darbui: llbaliamaoja ir l&ldaja mirusiai ant visokią 
keplalą. Pagrabai raraolla nae papraičlaailą Iki prakllnlaailą. Pariamdo karietai lai
dotuvėms, veielljomi, krlkRtjmomi Ir kitiems pailvailnėjlmami.

išbėgo Amerikon...
savo apysakoj “Užžė- 

” A. Vienuolis duo- 
apysaką, kitaip ta- 

vieno jauno

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

Contains
Buy. friŲij.. yoųr .druggist 

25c and 50c the , bes '

Kas yražmogans amžinas priešas? — Baltis. 
Jis netik srtuklauslas ligas įvaro, bot Ir Į gra
bą paguldo. Bot tto, kurte vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’S GOLD 
POWDERS (MnuHiua tino Šalčio), jokių žalčių 
nebijo. Ut 75 centus už bakaą apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo! f.

URBO LAX TABS (25 cental ui skry
nutę) yra kai kanuolč prieš kitą amžiną Žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

dingsti? Reek kap nors kum- 
paniję susistorovote. Keik aš 
bėdos turėjau, kol išvirozijau sa 
va Motiejov ir kitims draugams 
kas ta vopera yr. Vo yra, tataa, 
tos patees komedijes ont sce
nos. Tik .komedijontaa nakalb 
žodių, vo daine v. Ir anims dar 
muzika su visokees būgnaas, pe 
telnėms ir kitais rakibolaas pri- 
tar. Vo muzika yra kelis sykius 
didesnę, kap par mūsų viršinin
ką vesele kad būva. ’ Strošnee 
puikus daakts esonti ta vopera!

Prisirinka visokių mena ku- 
merostų

Sudeiv, kvietkele tu brongiause! 
Sudeiv, ir laime mon' veinam! 
Matyt, paskyrė tep Au'kštiausis, 
Kad reek ont

nam...
Visos mona 

nu mįsles ir 
i sius žodžius: 
Sudeiv, sudeiv, myla panele, 
Jau greet nabsimatysim! 
Matyt gal pasimatysma, 
Susitikt gal sustiksma, 
Tik jau veinam’ būrelio 
Jau daugiau nabsilinksminsma..

Biškeli širdęs atsipeikėję, kap 
sužinojau, kad po Pelenu deinos 
atvažious Į Klaipėdą Leituvos 
Vopera. Jau ont tokių komedijų 
gyvs likęs turi nuvažioute! Gas- 
padorius atleeda įmoni kelioms 
deinoms. Saka: važiouk sau ba- 
sveeks, jou paskou geresnis 
darbi n inks būsi! Pasiutusi norą 
turėjau ton vopera pamatyte ir 
dar sykį Marce susitikte.

Bet veins nuvažiaVės kur

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

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

Kaip Kulių Žemaitis Paskutinį Sykį 
Klaipėdon Važiavo

TINKA VISIEMS
Košės ir Ryžiai yra sveiki valgiai, gydytoju reko
menduojami seniem ir mažiem, kuriem tik reikia 
sotaus masto. Lengvai suvirškomi ir gaminami, 
Sekantis patarimas sukambinuoja šiuos valgius Į 
vieną skanų valgį su Magnolia ar Star Pienu. Pa
bandykit ta Pieną kavoje, koko ar su kitu valgiu.

LEMONO RYŽIU KOŠĖ
1 kiaušinis
4 šaukštai cukraus
Pusė šaukštelio druskos 
Pusė lemeno (skystimas 

ir suskųsta žievė)

Je, Pone mona šventasis, keik 
tataa, šimetą aš visokių išeigų, 
visokių svietą mondrybių pama- 
tiau! Kaap, tataa, pavyk&t žim-o 
gou iš menka padėjimą į didelę 
pavožone įsitrinte. Lig šiol aš 
teks mažilelis buvau, kad nieks 
nė matyte naliaub menes, 
dabar kožnus veins sveikin, 
nūs veins trauk pri saves ir 
myl, kad tik aplee miestą 
nu gyvenimą papasakotio. šven
ta deina, šitaa, monei nareek 
bankrutkas sukte, bet visi pa- 
pirosaas pavaišin, kad tik dau
giau kon nu monės išgirstų. Vo 
kits, kur smalsesnis, dar ir bur
nelę monei prišaun. Aš anims 
ir skleeclu viskon kap iš raštų. 
Jau viskon tep, kap “Tėve mū
sų” išmokau.

Ūso BEECHAM’S PILLS 

for the relief of Con
stipation, Biliousness, 

Sick Ilcadathc and for 
moviu

vyriškų ir motriškų- 
jų — cielu du vežimu. Ir suka
tos deina linksmi sau ont Klai
pėdos išbrazdėjom. Didelee bai
si deina pasitropije. Liję, pyle 
dongus su žeme maišės 
bokštu ir pamislyte būva! Dėl
to pirmoje karčemą privažiavę 
suėjom i vidų nusišvelninte. Bu
vom lig pat kaula paršlapę ir 
sušalę 
rijęs.
tarėm, kad ba brongvyna toliau 
nabigalim važioute.

Besiveizont ont stala butelka 
ir gtiklallee atsidūrė. Ir prasi
dėję, kap to dainie:

Stiklelis -stovėję;
I meni veizėję;
Sveeka, kūma, būsi, 
Aš išgėriau pusę, 
Jee nanori gerte, 
Imsiu tavi perte; 
Turi būite drosi, 
če nareeiks nė graše...

Ba veina gala visims ta vo
pera patikai Visi vomsojem iš
sižioję, kap muši prariję. Kap 
sviets svietu tokių dyvų na- 
bovom dar matę! Tik mon >ba 
gala z'lastes ėmė, kad tai po- 
naa viseep voliavos. Kaip koks

, ir mona veisamoses ciei- 
išnyka, kaip žydą bitys. 
padarysi: atees kiti metaa, 
galėsiu tronkyteis. Visu- 
gerasis laiks^irabėg žaibu

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliams. Vi
sų užsakymais 

Siunčia-

J. žalai: Ačiū už iškarpą. Pa
sitaikė, kad ir apie tą patį ra
šė ir “World." Laukiame kores
pondencijų iš vietos atsitikimų 
tarp lietuvių.

B. Brazdžioniui, A. č., ‘Goge
liui: Raštelius gavome. Ačiū.

Sporto Rėmėjui, Newark: 
Mes mielai talpiname korespon
dencijas, kuriose aprašoma jau 
atsibuvę dalykai, bet praneši
mai apie atsibusiančius draugi
jų ar šiaip kokius parengimus 
negalime talpinti kaipo kores
pondencijų, nes tai yra skelbi
mai, už kuriuos reikia apmokė
ti. Todėl negalėjome ir Tamstų 
pranešimo įdėti. Meldžiami pa
rašykite po tam, kaip įvyks tas 
parengimas.

Pabudęs Vaidyla: Ačiū už 
raštelius! Taipgi už pasidarba
vimu užrašinėti “Vienvbe’’ Lie- *- <■
tuvon. Gaila, kad pereitų metų, 
kaip apsižiūrėjom, jau pilnų 
komplektų nebeliko, — išskyrus

met
greetumu. •

Kap to rodo kad saka: ben
gus gavėne, bengus ir verši me
sa. Tep ir aš sava šuneis del
nas užbengiau.

Atsiminus, kad ilgam laikou 
reeks su mona brongiause Mar
cele persiskirte, visi širdeis plan 
kaa peistu pasišiauš ir tep pra- 
ded raižyto, kap tas kromininks 
skūras ont pardosas kad raiža. 
Ir to, tataa, desperacijo sp

VIENAS IRTAS PĄTS, 
PIRKTI AR PARDUOTI

Joign nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai praneėk ką nori par
duoti, o mes parduosntie į trumpą laiką iu geriausiu patarnavliritl. 
(į/ ' ’ \ J ’ Norėdami pirkti namą ar biznį vi-
I sados kreipkitės pas mus, nes mes
Į tufhn» įvairių namų ir biznių par-

"' davimui su mažu įnešimu ri ant
lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.

Kas Por mus kreiplapi, visada gali 
~pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 

_ pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumeriui ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentui pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einu raomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklui ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

465 LORIMER ST., (antros durys nuo Grand St.)
Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y,

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

„M ILK
ĮCHri4 OUNCES

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

Mrs. Winslows 
Syrup

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, B00 Ir 1000 į

Pašalpos Skyriai — ’’
$6.00. 9.00 ir 12.oo į savaitę.

to garsaus savo Primįcijai” 
pamokslo ir išmoko... Vieną va
karą buvo balius. Buvo jis ir 
jo Katriutė ir taip susidėjo ap- 
lii’Jkyibės, kad einančią namo 
Katriutę pasivijo parugėje ir 
“išmylavo" ją iki pat rytui. Sek 
minių pirmą dieną, my'ląvimus 
atsiminęs, pats save pateisinda
mas tarė “Ne aš pirmas, ne aš 
paskutinis" ir išpyškino tokį 
pamokslą, kokio nieks dar nepa
sakė, opasikui paskelbė savo Ka 
triutės užsakus su senu, nemy
limu Griokum, Suvedžiojo, o pa
skui patarė tekėti už seno Gric 
kaus...

“Paskenduolė’’ tai tikra gy 
venimo fotografija. Dedasi 
merilkoje. Vargšė mergina 
silaukia vaiko ir kankinama 
vat'kų, nerasdama niekur 
m ūmo, net pas tėvą, ima ir 
siskandina... Kitų apysakų 
sunku ir aprašyti smulkiau, 
džiu, Vienuolio raštai labai 
tartini visiems paskaityti.

Tinko Tėtė

Vienuolis. Raštai. I knyga 
m. 349 pusi, “švyturio’ 

B-vės Knygynas, Chicago, Ill 
3305 So. Halsted St. Kaina — 
$1.20. (Gaunamos 
bės" Knygyne, 19: 
Brooklyn, N. Y.) 

Tai labai didelė 
pasakojimų knyga. 
22 dalykai, .būtent.; 
smuikininkaš,''’*

Du trečdaliai puodelio Mag 
jioiia ar Štai Pieno 

i ir ticččdalis puodelio van 
dens

Trečdalis puodelis ryžių
Išplakit ir pamerkit ryžos per naktį, nupilkit vandeni, pri
dėję pieną ir vandeni virinkit dubeltavam įiuode iki ryžės 
nesuminkštės. Pridėkit suplaktą trynį, druską, lemeno žieve 
iv skystimą, vilkit iki košė nesustings, suverskit viską i 
išsviestuota pudingo indą. Kada atves aptepkit meringu iš 
kietai suplakto baltymo ir cukraus. Kepkite vidutiniam kai
šty iki tepalas paruduos.

D Y K A I
Kiekvienas leibclls nuo blošinių turi didelę vertę. Už 110 
leibclin jūs gaunate gražią fontaninę plunksną su laikytoju 
kaip ant paveikslo. Taupykite leibelius. Nereikia ilgai iki 
susidarys 110. Dovaną šitą galite gauti mūsų premijų krau
tuvėse. Jei tokios nėra jūsų mieste, prisiūskite leibelius i 
The Borden Premium Company, 44 Hudson St., New York 
City, pažymėdami numerį norimos dovanos kaip ant paveik
slo ir iš ten jums prisius ją

BROOKLYN, N. Y.
2 Sumner Avenue
netoli Broadway
44 Jackson Avenue
netoli 4th Struct

' ' - rr-. ■".’’•yxry

komedijes puniks liouib pasi
bengs, dar muzika tabigra j i j krt 
visam puikurrtou tabeson't, anei 
kap pasius su .ronkoms pliauš- 
Jcinte! Brota puses! Ir gana! 
Pasipliaušlkinkit sau i ontrą ga
lą, kad naišmanot, kap reok 
voipero sėdėte!...

Voperas basiklausydams, ir 
aplee sava Marce užmiršau. Dar 
ir po šios deinos mana ausies’ 
tabskoim'b ta vopera. Ir badu 
dvėsdams voperas ncaapfleesu, 
nors kiti saka, kad če ponų iš- 
mislus tėsus.

Teik anėi, matyte, taismana.

Tel. 2320 Greonpoint —Telephone 7887 Main

GRABORIUS
Juozas Garšva Del raumatiškų skausmų, nerviš

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

Albert G. Groblewski 

and °0’
Plymouth, Penn.

SKAITYTOJŲ BALSAI
“Vienybė,” tai vienintelis iš 

seniausių laikraščių, o kartu ir 
įvairiausis. Visko jame ras ge
ras tėvynainis, mylintis savo 
tėviškę. Matydamas, kad Ame
rikoje plaukia visokį parama 
del “Vienybės”, kaip tai Šerai, 
prenumerata ir pagarbos žo
džiai, aš negalėdamas medžiagiš 
kai padėti “Vienybei,” nors žo
džiu ir savo menkais rašteliais 
remsiu “Vienybę” kiek galėda
mas, O jūs gerbiamieji vadai 
“Vienybės” veskite “Vienybę" 
į dienraščių eiles, kad netolimoj 
ateity išvystume mes “Vieny
bę” ipuikiu dienraščiu, kuris 
lankytų viso pasaulio tėvynai
nius ir neštų jiems šviesą ir 
ramybę.

Tad pirmyn “Vienybe” 
Kurki naują šviesą, 
Tegul regi tėvynainiai 
Tavo tyrą tiesą!

— J. Gogelis.

VOKETAITIS 
141 Grand Street | 

Brooklyn, N. Y.

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N, |
Tilephona Green point 1411 ' 1

Tikra Lietuviška Buona : 
kurią kepa i

„Garsas” Keptuve : 
(Seniausia

• _________________
■■Kflnaaass»MiiBaMBauttBaj 

ac«aa»aiii

vienuoliai,” “Grįžo,’’ “AHeliu- 
ja," “Studiosus,” “Paskutinė 
vietelė,” “Provokacija," “Užžė
lusiu taku,” “Pati," “Pasken
duolė," “Gyvenimo nieknie
kiai,” “Menka laimė,” “Ąžuo
las,” “Kūčių naktį," “Auka,” 
“Karžygis," “Karo ligoninėj,” 
“Kalėjimo įspūdžiai," “Krymo 
įspūdžiai:" Jalta, Belaklava ir 
Koktebel is.

Pirmosios dvi apysakos paim 
tos iš Kaukazo gyvenimo, o pas
kutiniai trys dalykai — iš gra
žiojo Kūmo.

Kas yra A. Vienuolis? O, apie 
ji reikėtų parašyti visas tomas. 
Tai nepaprastai talentingas ra
šytojas beletristas, gyvai su
prantąs ir matąs gyvenimą ir 
jis niekė nesibijo kam nors pa
sakyti karčios teisybės vieną ki
tą žodį stačiai į akis, net ir ku
nigams, kaip antai veikale “Pa
skutinė Vietelė:”

...Senas kunigas Urbonas, pri 
gyvenęs su Domininką dukrelę 
Uršytę. Jis ją augino, tačiau ji 
įsimyli į vargonininką ir pavo
gusi klebono Urbono pinigus pa 
bėga su savo meilužiu vargoni
ninku į Ameriką. Jos motina, 
vienuolė Domininką, gyveno 
Krokuvoje vienuolyne ir ten ku
nigėlis susipažino su gražia mer 
gele, neva atsižadėjusia šio pa
saulio gerybių, pamylėjo viens 
kitą ir... galų gale susilaukė 
dukters Uršytės. Ji buvusi to
kia graži, kaip ir jos jau mirusi 
motina, ir kai jau sulaukusi 15 
metų, tai vieną dieną, kai ji pir 
mą kantą ėjusi išpažinties, atė
jusi pas savo augintoj į klebo
ną (mat jis nesisakė, kad esąs 
jos tėvas) buvusi baltai pasirė
džiusį, tai ji buvusi taip manasi 
į savo motiną vienuolę Domi
ninką, kad senis klebonas puolęs
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N B BALANDŽIO (April) 23 d 1925

— Adolfas Masetke — Pra
šomas atsilankyti “Vienybės” 
Administracijon del jo bankinės 
knygutės reikalo. Turi atsineš
ti įrodymus, kad jis pats yra.

Real Estate

DIDELIS TEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia Hv. Kazimiero Karalaičio drau
gystė, Routh Deerfield, Mass. Teatras 
atsibus Subatvj, Balandžio-April 25, 
1925, Lincoln Hull. Sunderland, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus lošiamu 
Moliere’o 3 jų aktų Komedija: "Ba- 
lon Kritęs Sausus Nesikelsi.”

Visus užkviečia Rengėjai

Parsiduoda saldainių storas, 
priežastis pardavimo 
biznis. Parsiduoda greit ir pi
giai. Atsišaukite: 140 N. 4th St 
Brooklyn, N. Y. (51

kitas

Naujai Užsiregistravę 
“Vienybes” Ekskursijon

Prie visos eilės keleivių, 
užsiregistravusių “ Vienybės ’ ’ 
Ekskursijon, kuri važiuos Lie
tuvon laivu “President Roose
velt” Gegužės 30 d., šiomis die
nomis prisideda dar būrelis lie
tuvių, kuriuos užregistruoja U. 
S. Lines agentas, pil. A. S. Tre
čiokas iš Newark, N. J. Kelei
viai yra sekanti: Mrs. Anna Kle 
vinsky iš Minersville, Pa.; Mrs. 
Alena šarkienė, jos sūnus Al
girdas šarka ir jos duktė Milė 
šarkiūtė — iš Newark, N. J.

Aeiuojame pil. A. S. Trečio
kui už padidinimo skaitliams mū 
sų gražios ekskursijos ir prašo
me kitų mūsų brolių agentų 
tuo pavyzdžiu pasekti.

Pačioje “Vienybės” Agentū
roje užsiregistravo Ekskursi
jom Veronika Gaidienė ir 
Gaidžiūte, jos duktė.

Dovanos už
Gražiausius Margučius

jau

Ona

dzelevičius, L. Šeputa, S. Luko-1 Vienok keista, kaip tas žmogus 
sius, V. Strižka, S. Pilipovich, 
K. Kedish ir P. Kesmmas — 
po $1.00. Smulkių ir kurie ne
padavė vardų surinkta — $5.25. 
Viso $42.25.

Ačiuoju visiems aukotojams. 
Pinigus pridaviau “Vienybės” 
Redakcijai. Ant. Daukantas

gali redaguoti Unijos organą ir 
tuom patim sykiu jo kontroliuo 
jamas laikraštis “Laisvė”, už
puldinėja tą įstaigą, iš kurios 
jis ima algą. V. Paškevičių

Tarpia u tiškas Koncertas

Paroda perkelta Vienybei!

šiqmis dienomis, iš kun. Re- 
mei'ko par. svetainės tapo per
kelta “Vienybės” Svetainėn pa
roda paveikslų vieno žymiausių 
Lietuvos piešėjų, Kazio Simo
nies. Todėl publika maloniai 
kviečiama atsilankyti vakarais 
į “Vienybės” Svetainę ir pa
sigėrėti mūsų žymaus tautiečio 
dailės kūriniais, kurie savo gra
žumu 
geliui

ir įvairumu lyginasi dau- 
pasaulio dailės genijų.

Parodos Komisija
Į
Liet.
Baseball Sezonas

Ginui. Kliubo

Lietuvių Gimnastikos 
bas iš Brooklyno pradės 
baseball sezoną šį nedėldienį, 
Balandžio 2G d. Atidarymas gra 
jaus bus lošta Jamaicoje prieš 
greitą jauktą (tymą) Lincoln 
A. A., kuris nuveikė mus pe
reitą metą. Nėra abejonės, kad

Kliu- 
savo

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
3-čia kuopa, noridama pama
tyti, ar dar atsimena lietuviai 
Amerikoje, kaip dailiai nudažy
ti Velykinius kiaušinius, nuta
rė duoti dovanų knygomis už 
gražiausius margučius, atneštus 
išisitatyti kuopos rengiamoje va
karienėje, bal. 26-tą, šitą nedėl- šis grajus bus pilnas veikmės, 
dienj. Teisėjai bus parinkti iš 
publikas ir penki, kurie bus pri
pažinti savininkais gražiausių 
margučių, gaus dovanas. Jei 
publika sutiks, tai galima bus 
nutraukti paveikslai nuo parink 
tų gražiausių margučių ir pa
darius klišę paduoti spaudai.

Ypatos, kurios nori dalyvauti 
minėtoje vakarienėje, prašomos 
užsisakyti vietas išankstto pas 
kuopos pirmininfką: V. Sirvydą, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kor.

kadangi mūsų kliubas įgijo sau 
naujus lošėjus, kurie bendrai su 
senaisiais lošikais, mes tikimės 
pastatys mus pirmutinėse eilė
se sezono užbaigoje. Mes turim 
tik keletu datų, kurias malo
nėtu mqm užpildyti susitari
mams su lietuvių kliubais.

Meldžiame susirašyti su — 
Frank Minialgo,

436 Pine St.,
Brooklyn, N. Y.

Foreign Language Informa
tion Service rengia tarptautiš- 
ką koncertą balandžio 29 d., 
1925, Town Hall (W. 43rd St.) 
New York, šis yra pirmas ke
lių koncertu, kurių tikslas bus 
perstatyti įvairių šalių muziką, 
ypatingai tų šalių, kurias minė
ta organizacija inima, t. y., če
kų, Danų, Kroatų, Finų, Vokie
čių, Vengrų, Italų, žydų, Lie
tuvių, Norvegų, Lenkų, Rusų, 
Serbų, Slovakų, Slovėnų, šve
dų ir Ukrainiečių. Rengiant 
šiuos koncertus, organizacija 
prisilaiko prie savo tikslo, bū
tent — perstatyti Ameriką at
eiviui ir ateivį Amerikai.

Koncertuose bus bandoma 
gauti geriausius ir garsiausius 
įvairių tautų artistus.

Koncerto komiteto pirminin
ku yra Will Irwin, garsus A- 
merikos rašytojas ir korespon
dentas, ir tarpe komiteto narių 
randasi poni Marguerite Harri
son, žinoma rašytoja knygų, ir 
straipsnių apie Rusiją ir Rytus.

Koncerto bilietus galima gau
ti iš Foreign Language Infor
mation Service, 119 West 41st 
St., New York City.

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

Ridgewood sekcijoj,. 3 šeimy
nų, mūro namas, labai puikioj 
vietoj, arti karų ii1 trėinų, 17 
kambarių, su visais įtaisymais; 
kaina $14,000; cash $4.000.

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

Dviejų šeimynų, mūro namas,'vijų pas:
vieta garadžiui, 11 kambarių, su East 96th St., Canarsie, N. Y. 
visais įtaisymais. Kaina $13,500, 
?ash $4,000.

na
sa-

PIRMAS METINIS BALIUS ir Šokiai 
Rengiu Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas, Balandžio 25 dienų, 1925 m. 
Zipkevičiaus Salėje, 526 Whitesboro 
St. Pradžia 7 vnl. vakare. Kviečiu

Komi tetas

PRALEISKIT VASARĄ ŠALČIAU 
išsiranda soja prieinamu kaina 3 ul

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

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

(53)

Lietuviai Vedasi:

Atsiiinkite laiškas!

se“Vienybės” ofise randasi 
kamiems žmonėms laiškai:

Vladas Zaukas — iš Lietuvos
Domicėlė Vitkus —
A. Petrauskas —
J. Birgiias —
A. žylis —
V. Višniauskas —
K. Ražaitienė, atvirutė.

Pavyzdingos Krikštynos 
ir Aukos Našlaičiams

John McLean (svetimtautis) 
1338 Fulton St. su Helena Ma- 
jauskiūte, 59 Hudson Ave.

Po Miestą Pasidairius

Parslrendavoja Parlor Floor ir bcis- 
nieutas — 7 kambariui, 85 South 2nd 
St. (50

BIZNIŲ PERMAINA
Nuo M. Amerskienės ir A. Aakliau- 

skienės perėjo Lietuviška užeiga 
Lunch room jonui Jurevičiui, po 
118 No. 4th St., kampas Berry 
Brooklyn^ N. Y.

ir 
no. 
St., 
(51

suIšsirandavoja 5 kambariai 
maudyne ir elektros šviesa. Ren 
da -35. Norinti gali nupirkti ir 
fornišių su prieinama kaina. At 
sišaukite del platesnių informa-

V .Kalauskas, 976

( 50)

VIENYBE” REAL ESTATE 
(VI. gabūnas, vedėjas) 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y

Kriaučių 54 lokalo bertaininis 
brinkimas pyks Sercdoje 22 rą 
nų btilatiiDio. Prnžotni visi unijiMni 
būtinai mitinge duiyvnuti. Susirinki
mas bus Amalgamated Hull, Arion 
Place, Brooklyn. N. Y. Sekančią die
ną, but 23, įvyk* Kriaučių Ncpri- 
gulmingo Kliubo Mitingas,

Sekr. A. Bubnys.
(19

Ml

VALPARAISO. IND. UNIVERSITY
Draugui, kurie pereitų bertainį up- 

leidote mokyklų ant viandos iieiun- 
note augryžli dauginu, turėjote savo 
antrašų ant lietuvių viešo knygyno, 
tai dabar malonėkite prisiųsti savu ant 
rašo- kur dabar gyvenate. Laiškai at
eina nežinome kur prisiųsti, dr. 1’. Ku- 
įlanka du laiškai yra senai.

Knygyno prižiūrėtojas 
George Kuraitis.

609 College Pl. Valparaiso. Ind.

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausia lietuvis maliorius ir 

pentorius. ISpoperiuojame kam
barius. malevojariie namus. Dar
bas garantuotas. Kaina prieina
ma.

STANLEY BUKUNT 
65 Elm Point Av.,

Great Neck. L. L, ? 
Tel. Great Neck 995. (51

Reikalinga moteris prižiūrėti vai
kų dviejų metų. Gali gauti kambarį, 
jei nori, ir visų pragyvenimų. Atsi
šaukite: 103 St. Marks Pl. New York 
City, tarpe 1-mos Av. ir Av. A. (49

Parsiduoda bučernė. !"* Ahislie St. 
kampas Leonard St., jeigu apie $400 
kas savaitė. Savininkas turi dvi kra 
t u ves, todėl nori vienų parduoti.

(50

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn. N. Y.
patyrimu ir pasekmėmis gydo 

vyrus, moteris ir vaikus.
Su 
ligotus 
Pataiso netikusių formų uosių, įdu
busius žandus iškelia, prašalina 
raukšles, ir 11. Medikaliikas ir E 
lektriškas Gydymas. Priėmimo vai: 
kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėidicniais iki 3 po pietų. Ga
lite susikalbėti Angliškai, Lenkiš
kai, Rusiškai ar Vokiškai. Knygų 
t ė dykai.

LIETUVIŠKA AKUSERKA VV

Marijona Tamklenl 
palngų ant pareikalavimo

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

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

(53

PARSIDUODA STORAS
Lietuvių apgyventoje vietoje parsi

duoda Storas su 6 siuvamoms maši
noms. del vyrą drapaną. 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
gą. Dalbas garantuojamas. Pri
einama kaina.

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

Tel. Applegate 2660
(53)

Greitas ir Pigus Pardavimas
Parsiduoda krautuvė saldainių, ci

garą ir cigaretą. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastis utsižinosite ant 
vietos. 19 Bushwick Av.,

Brooklyn, N. Y. (48

Tol. Grecnpolnt 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAI!

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės Šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

454
Tel. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

lino adresai

STOKES
O. Brooklyn, Nv Y.

JONAI
173 Bridge St.,

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

Kreipkitės

Gėlės del Namtj, Dario, 
Veitnvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUB 
(arti North 6-to* gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

Kas Griauna Siuv. Uniją?

pa 
jis

Budreckis

Pas p. Kastantą Vaitelį, 774 
— 3rd Av. buvo krikštynos jo 
dukrelės Zuzanos, kurią prie 
krikšto nešė kūmai: Antanas 
Daukantas ir Emilia Vaiteliūtė. 
čia gražiam būreliui svečių su
sirinkus, p. Mikas
iš Linden, N. J., pasakė prakal
bėję ir sumanė atžymėti iškil
mes labdaringu darbu. Svečiai 
pritarė ir šie sudėjo našlaičiams 
aukų: K. Vaitelis, K. Andrejai- 
tis ir A. Daukantas — po $5; 
M. Budredkis, A. Makutėnas, 
D. Kadusis, P. Žukas, T. Kas
per — po $2.00; S. čekauskas, 
J. Budreckis, D. Jonaitis, B. 
Bendvisikis, J. Ilgūnas, J. In-

Kuomet “Vienybėje” buvo 
minėta apie Jankauską, kad 
nėra tinkamas A. C. W. of 
Organizatoriaus vietoj, tai Prū- 
seika per “Darbą” išvadino 
mus “fašistais” ir sakė, kad 
mes griaunam Uniją. Bet kuo
met “Laisvė’’ 75 nr. tiesioginai 
užpuolė Hilmaną ir visą Unijos 
tvarką, tai tas pats Vabalas vi
sai neapgina Unijos. O gal del 
to, kad L. Prūserka yra tas 
žmogus, kuris nustato “Lais
vės” poziciją? Jis yra vienas 
iš jos redakcijos štabo narių.

dai-
Ba- Pilnai Prirengtas

Aitrina tkuatuvą pačioje 
rankenoj be ilėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
ižvalyt. Pilna* antne — 
ekaatuvaa, eu diržu ir ek
stra ažmenitn, II ir augi.

prie 
dienų nr naktį, taipgi ir nedėl 
dieniais. Darbų atlieka atsakau 
čiai už prioinamų kainų

30 DTAGG 8TRBBT 
Brooklyn, N. Y.
Tol. Biagg 6711

■m
►a. *1

“Daina” rengia savo cho-

Valet Auto-Strop Razor

TeL 4428 Greenpoint.

FĖRAI ŠOKIAI DAINOS!
— Bengia —

LIETUVIŲ AMERIKOS UKESŲ KLIUBAS SAVO NAME
1153 Putnam Av., Brooklyn. N. Y. Palei Bushwick Av.

APRIL 25 D. SUKATOJ, 7:30 vai. vakare laimėjimai ir šokiai

APRIL 26 D. NEDALIOJE, 3 vai. po pietų prie žaislu dainuos 
Operetės Choras, vadov. K; Strumskiui ir Marijona Kižiūtė solo

Todėl. Gerbiamoji Publika puainaudokite proga išiminėti gružių .įniktų 
pusdykiai, nes paikutinirii ir smaginusi vakarai. Tuomi paremsite draugijų 
ir pralehite laiką linksmai. Įžanga 15c ypatal.

— Jonas Butėnas, mūsų 
nimnkas rašo laiškelį nuo 
lamlžio 8 sekamai: “šiandieną 
pasiekiau Italijos kontinentą. 
Kelionės įspūdžius parašysiu, 
kaip greit pasilsėsiu. Turbūt 
nėra gražesnio žemės kampelio, 
kaip Italija, čia taip tyku, kad 
ta tyluma net gąsdina, širdin
gi linkėjimai iš Alpų!” (Pasi
rašo) : Jonas Butėnas.

— Leono Eremtno organizuo
tas ir jo paties vedamas Cho
ras
ro koncertą šį nedėldienį, Ba-. 
landžio 26 d., nuo 6 vai. vaka
re. šokiai prasidės nuo 4 vai. 
Tai bus Glenmore Hali, 636 
G le n more A v.

— Vytautas Banaitis. “Neo- 
Lithuanijos” Studentų pasilikęs 
Amerikoje atstovas, apsilankė 
iš Philadelphijos universiteto, 
čionai užbaigti reikalus sąryšy 
su jo ir p, K. Marčiulionio pir
mesne darbuote Amerikoje. Bu
vo susirinkimas ir jų darbuotę 
rėmusio komiteto: J. Ginkus, P.I 
Narvydas, K. Širvydienė. A. Mi-‘ 
kalauskas ir J. O. Sirvydas. 
Apyskaitos tapo galutinai su-i 
vestos. Pasirodo, kad jie Ame-1 
rnkoje surinko Studentų Ben
drabučiui Kaune $6,600 su vir
šum.
r-»

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo R 
nuo 1 
nuo 6

Nedėliomis pagal susitarimų

Iki 10 IR ryto 
iki S po pietų 
iki 8 vnkarn

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

ŽMOGAU, jeigu aergi. gydykis Na- 
turopattftku Būdu. Vnistil negydo, nes 
yru nuodais. Garsusis Dr. Osler’i*, 
M. D., nnko, kad tas yra gerinusia gy
dytojas,- kuris nevartoja vaistų. O Dr. 
llcid, M.D., sako: "Viena diena yra 
dauginu kūdikių išžudoma vaistais ne
gu kad senajam BotlicjJ aukoms krito 
nuo Hermio žudynės.”

i Tad nustok vnrtojęnh nuodus vaistus 
ir ateik j

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

5 Blcccker Street 
Kamp. Bush wick A v. netoli Greene A v.

Brooklyn, N. Y. 
Patarimai Veltui

Ofiso vnl.: Utnrninkais, Ketvergiais 
ir Subntoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pngnl sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

MAY 9 I)., SUKATOJE. 7:30 v. vak. bus Jaunimo Balius ir šo
kiai, viršminėtam Kliube. Muzika pr. James Pasella (Jazz band)

Įžanga Merginoms 36c. — Vaikinams 50c.
pelnus bus skiriamas Baseball team'o įrengimui.

SPECIALISTAS

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 4520 Greenpoint

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYK1TE!

Lietuvis Penteris 
Pentiną namus iš lanko ir vi
daus. Darbę atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, Šiai* rei
kalais kreipkitės pas:
WELLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montioth Street 
Kampas Basbwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintu! ir nl 
prieinamų kalnų; taippat pasirondavotl svotalnų auairinkl" 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

B99 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistų reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdinta*

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Tel. 595 Greenpoint.

&

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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

Surgeon Dantistu

X.'. Ja b • L

Todėl visus širdingai kviečia atsilankyti ant visų parengimų Komitetas 
Važiuodami Broadway eieveiteriu išlipkite nnt Gates Av. arba Halsey St. 
stočių

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Virluje mėsinyčioB)

traukiami vartojant Novocain anestetikų atsargiai ir pri-Dantys t...................... — .
tyrusiai. Visokį aptrnukimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X Ray.

(Nepnklyskite po kitu numeriu)

Hnsikalbam LietavilkM FGZAMINACTJA DYKAI!

JOHfcS AMBROZAITIS'

MES UŽLAIKO M
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me
talinėms dūdelėms, kurio niekad ne- 
genda, l’layerini, Pianui, Gramafonai 
ir t argonėliai. Ant lengviausią išmo
kėjimą.

Turim ir iintrnrankią playerią ir la
bui pigią, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagnminam 
lietuvišką ir kitokią Kolą Pianams. 
Rekordą Gramafonams. Viską prisiun 
ėiam j bile miestą S. V. Taisotn, tū 
tiimiin ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne " ’ 
pamėgdžiotojas...

JONAS 
560

Brooklyn, N.

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

mus a/nt jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtik rytas 

Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

kok*

6262
Street 
Tol. Stagg

B. AMBROZAITIS 
Grand

1 stei-.rva
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