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SENAS VOKIEČIU GENEROLAS - ~ 
HINDENBURG IŠRINKTAS PREZID

MILIONO BALSU DIDŽIUMA
Republikonų Kandidatas Gauna 13 Milionų 

Balsų, O Monarkistų 14-ka.

LENKAI, SUAREŠTAVĘ TRIS ŠIMTUS KO
MUNISTŲ, TIKISI RAMIOS PIRMOS 
GEGUŽIO.

BERLIN, Bal. 27. — Paskutinės žinios, oficialiai 
paskelbtos, sako, kad Hindcnburgas liko išrinktas Vo
kietijos prezidentu 888,000 balsų didžiumos. Rcpublikonų 
kandidatas Marx gavęs 13,752,640, o Hindcnburgas 14,- 
639,399. Komunistų kandidatas gavęs 1,931,591, arba 
100,000 balsų daugiau negu pereitą sykį.

Už tokį dalykų nukrypimą kaltinama moterys ir pi
liečiai. kurie anuo sykiu nebalsavo. Dabar trys milionai 
daugiau piliečių ėjo balsuoti negu pereitu sykiu ir jų bal-. 
sai nulėmė rinkimus.

Užsieny Hindcnburgo išrinkimas padarė hlogo įspū 
džio. Numatoma, kad Europos taikai Hindcnburgas bus 
kliūtis. Tik jis yra labai senas, virš 70 metų, ir nesitiki 
ma, kad jis ilgai prezidentautų Vokietijoje.

PARIS, Bal. 26. — Prancūzai iškilmingai palaidoje 
tris jaunuolius, kuriuos komunistai, pasislėpę, begėdiška* 
nužudė, kuomet tie ėjo iš politiško mitingo. Jaunuoliai 
priklausė prie nacionalistų partijos. Laidotuvėse dalyva
vo pats premjeras ir kiti valdininkai.

VARSA VA, Bal. 26. — Lenkai skelbia, kad jų komu
nistai ruošėsi iškilmingai ir su triukšmu atšvęsti pirmą 
gegužio. Bet policija į kalėjimus suglobojo virš trijų šim
tų vadų ir todėl pirmoji gegužio gali būt bus rami.

Lenkų Advokatas 
Šaudo si Teisme

Bulgarai Sako Susekė 
Pinigus iš Maskvos

advo-Varšuva. Įžymus lenkų 
katas, kuris gina 11-ką spėja
mų sovietinių šnipų, paleido tei 
smo rūme šeštus šūvius į lenkų 
oficierą, kuris liudijo prieš šni
pus. Mat, oficierui liudijant, 
advokatas, kurio vardas Ostrov 
skis, įžeidė jį. Todėl oficieras, 
pasitikęs advokatų už durų, rė
žė per žandą. Advokatas parė
jo namo, sutvarkė popieras ir 
atėjęs kitą rytą į teismą atsi
nešė revolverį. Jis kalbėjo į pri- 
saikintuosius, kada į kambarį 
įėjo oficieras. Nieko nelaukda
mas, advokatas pradėjo šaudy
ti. Tik nieko nekliudė.

Sofia. Bulgarų vadžia oficia
liai skelbia, kad ji suradusi ke
lią, kuriuo Maskvos bolševikai 
siuntė pinigus savo vienmin
čiam* Bulgarijoje. Esą, tūlas 
komunistas Ivanovas, kuriam 
buvo įduota pinigai išdalinti, 
sau pasilikęs 60,000 levų (le
vas yra 20 centų). Už tai jį kc 
mumistai jau pora mėnesių at
gal 
tūlą 
rių,

nužudė. Valdžia areštavo 
francūziško banko direkto- 
per kurj pinigai eidavo.

Kiaule su Slonio Galva

Mandagūs Žmonės 
Mandagiai Pasielgia

Iowa.
valstijos raportuojama, kad vie 
nam farmeriui kiaulė atvedusi 
kiaulukę su tikra slonio galva.

Iš tūlo miestelio šios

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos
Paris. Slaptai, sakoma, 

čia statomas milžinas hy- 
droeroplanas, kuriuo tūlas 
francūzas bandys skristi iš 
Paryžiaus į New Yorką. E- 
roplanas galės panešti 6,- 
000 litrų gazolino. 

—o—
New York. Laukiama

šią savaitę. demokratų po
litikieriai išspręs, ar remti 
Hylano kandidatūrą vėl į 
miesto burmistrus, ar ne.

—o—
London. Anglai mano im

tis griežtų žygių prieš so
vietų agentus ir savus ko-

k a

Karlsruhe. Du vyrai tapo 
užmušti šiame mieste, kuo
met vokiečiai republikonai 
susikirto su tno na r kištais.

—o—
Trokas pilnas ko- 
kuris važinėjo su 
gatvėmis, apvirto 

vietoje. Devynius

Berlin, 
munistų, 
agitacija 
vienoje 
komunistus reikėjo į ligon- 
būtį vežti. Keliose vietose 
republikonai mušėsi su mo- 
narkistais.

Maskva. Rusai susirūpinę 
netekimu įtakos Persijoje.

munistus. Visuomenė prade Persai pradėjo linkti prie 
da to reikalauti. <

Washington. Amer, augš- 
ti valdininkai žiūri į Hin- 
denburgo išrinkimą ramiai. 
Jie sako, jis negalės pakei
sti Vokietijos užsienio po
etikos ir vokiečiai po seno
bei vykdys Dawes planą. O 
unerikonams daugiau nie
ko nei nereikia.

Ratibor. Netikra žinia,

mėjo rinkinius dvejais mi- 
lionais balsų, taip sukėlė vie

kad jie sudarė demonstra 
oijas ir mušėsi su policija.

Skaičius Žmogžudysčių 
New Yorko Mieste

New York. Hylano priešai 
skelbia, kad nuo 1918 metų iki 
1925 New Yorke tapo užmuš
ta 1,909 ypatos kriminališkai. 
Vienok kaltininkų tapo pagau
ta ir nubausta tik 231. Kiti 
nepagauti, arba paleisti.

Amerika del Japono 
Buvo Nelaiminga

visi

H oNew York. Japonas Urato 
koma, kuris sako į Ameriką at
vykęs trys matai atgal, gavo ke’ 
lias dienas kalėjimo del to, kadį 
prisigėręs daužė rakandus sa-( 
vo pono name. Jis tarnavo lio
kajų ir sako tik Amerikoje pra
mokęs gelti. Tėvynėje jis nie
kad negerdavęs, nors ten prohi- 
bicijos nėra.

New York. Tūlas turtuolis 
čia pasakoja, kad išvažiuoda
mas žiemai į miestą, jis pali
kęs savo vasarnamy raštelį ant 
stalo ir $50 su parašu: •‘Bran
gūs banditai — daugiau turto 
nėra, apart šitų $50. Prašau ne 
daužyti rakandų. Ačiū.”

Nuvykęs dabar į vasarnamį, 
jis rado, kad vagių įsilaužta ir 
patarta $50, bet nieko nedary
ta rakandams, tik ant stalo 
dėta raštelis: “Radau $50. 
čiu.”

Ar Imigracijos Įstatymai 
Pagelbėjo Ateiviams?

Ten Gera, Kur Mūsų Nėra

pa-
A-

Algų Mažiau Išmokama 
New Yorko Valstijoje

New York. Garsus rašytojas 
čigonėlis Konrad Berkovici sa
ko:

“Griežtas varžymas imigraci
jos žymiai pagelbėjo ateiviams 
gyvenantiems Amerikoje. Jis 
privertė ju6s nuspręsti, ar jie 
liks čia gyventi, ar važiuos ka
da į krajų. Jei jie nuspręsdavo 
čia likti, tai sutaupytais pini
gais jie pradėjo pirkti namus, 
žemę, ir abeinai gerinti savo 
material) gyvenimą čionai.” 
Krupo Fabrikai
Sumažinti

London. Ashfordby kaime pri 
stigo vandens ir valkatos, kurie 
čia užklysta atsigerti, vietoj 
vandens gauna dykai alaus.

Cleveland, O. Karščiai, kurie 
kankino miestą )>orą dienų, už
mušė du vyru, vieną 34 metų, 
o kitą 52. Prie to iš karščio 
šunys ėmė siusti ir apkandžio
jo 9 ypatas.

Tikrai Vagių 
Nebijantis Seifas

Albany, N. Y. Darbo biuras 
skelbia, kad nors algos truputį 
padidėjo kovo mėnesį, bet iš 
viso fabrikantai tą mėnesį iš
mokėjo veik du milionu dolariu 
mažiau pinigų negu pernai tą 
patį mėnesį. Išviso išmokėta 36 
milionai. Raportai suima 40-tą 
nuošimtį valstijos danhininkųų.

Berlin. Yra svarstoma suma
žinimas ir pertvarkymas garsių 
Krupo fabrikų. Po karo ten dir
bo 117.000 darbininkų, o dabar 
dirba tik 35,000. Taigi yra rei
kalas panaikinti mašinas ir ša-

Romeo, Mich. Vagys išvogė 
iš Grand Trunk gelžkelio sto
ties seifą, nusinešė jį į mišką 
ir su kirviu sudaužė. Seife ne
rado nei cento.

Washington. Bankai ske’bia, 
kad per metus žmonės padėjo

pas, kurios nedirba ir stovi be j taupymui 500 milionų dolariu 
darbo. daugiau negu užpernai.

Rokiškis. (“V-bės“ kor.) — 
Kovo 16 d. ant arklių turgaus 
du gan turtingi ir pilni puiky
bės ūkininkai: Kamajiškių Tu
mas ir Dusetų S., ėjo lenktynių 
savo puikiais eržilais. Kokias 
penkias valandas jie ginčiojosi 
ir viens kito negalėjo aplenkti. 
Žiūrėtojų pasidauginus apie tris 
tūkstantis jie taip savo eržilus 
įragino, kad vienas įvažiavo va
žiuose ir sulaužė į 6 šmotus ko
jas, o Tumas sulaužė visus pa
kinktus ir truputį jam pačiam 
aplaužė kaulus. Žuvęs eržilas 
vertės 3,000 litų. Tai kitiems 
pamokinimas. 1’. Kriukelis

Kaltinamoji pasmerkta 10 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

NEJAUGI ?
Paryžius, 2-4. Pranešama, 

kad Sovietų Rusijos vyriausy
bė pasiūlusi Pabaltos valsty
bėms paruošti garantijų paktą.

— Varšuva, 1-4. Atsistatydi
no Lenkų prekj'bos ministers 
Kiedronis.

ros ir Dramos jėgoms dalyvau
jant.

Rokiškis. (*‘V-bės” kor.) — 
Pačiame mieste nėra nė vieno 
traktieriaus; visi traktieriai pa- 

. Bet tose ar
batinėse žmonės girtuokliauja. 
Degtinę nešasi iš monopoliaus.

Berlin. Moterys komunis-|ir tuščią buteliuką atiduoda sa
tes, susiorganizavusios į l”*'1
taip vadinamą ‘T 
Kačių Sąjungą,” važinėjo 
laike prezidento rinkimų po 
miestą, dainuodamos specia 
lę dainą “Miau-Miau. 
daug juokų pridarė.

anglų ir amerikonų. Jie da-|
ve aliejaus laukų koncesijų vcrstl arbatinėmis, 
amerikonui Sinclair. į ‘

Lietuvių Moterų Draugija |- 
rengė Kanto Aikštėje valgyklą. 
— Ji pasistengs patenkinti vi
sus, kurie valgyklą lankys ir ti
ki, kad galės patarnauti ypa- 
■iai saviesiems. Kainos neper- 
lugštos, valgis geras,
įbonentams kainuoja 1.50 
Mokiniai gaus pietų ir visą 
gį papaginta kaina. Tėvai, 
rie nori slū-ti savo vaikus

Vokiečių istorikų sąjungos 
pranešimas. Lietuvos Universi
teto rektorius gavo iš vokiečių 
istorikų sąjungos pranešimą a- 
pie tai, kad didžiojo karo kal
tininkų vardus galima bus su
sekti tik tada, kada kare da
lyvavusių valstybių archyvai 
bus viešai pagarsinti ir pilnai 
istorikų sunaudoti, šiuo pra
nešimu Un-to sen-to posėdy bu
vo susidomėta.

Pietūs 
lit. 

val- 
ku- 
pas

mus. prašomi, jei tik kaip gali
ma, jau išanksto mums apie tai 
pranešti.į j viniukui už tą, kad leidžia arba- 

Raudonu Į tinėje girtuokliauti. Girtuok
liauja neva slaptai. Nusiperka 
limonado butelį ir laiko ant sta
lo, o degtinė yra laikoma po 
skvernu. Kad milicija šį da’yką 
žino, nėra abejonės, nes arba
tinėje verda dainos, bučkiai, 
keiksmai ir “kiaulytes perka. 
Iš to matyti, kad girtuoklystė 
nesumažėjo, bet valstybei įplau
kos tai labai sumažės.

1*. Kriukelis.

Jos

vo-New York. Amerikos 
kiečiai numato Hindenbur- 
go išrinkime ‘‘atgijimą tau
tos” ir priešiųgumą Rusi
jai.

Kalinis Laimi

Valdžios loterijoj tū- 
Puškac laimėjo $29,- 

bėda, kad jis sėdi ka-

l’raga. 
las Kari 
600. Tik 
įėjime už užmušimą savo žmo
nos. Jis sėdės visą gyvenimą ir 
pinigų tų negali gauti. Juos 
gaus po 5 metų sūnus kaip su
augs. Pinigai padėti į banką ir 
spėjama per 20 metų pasidvigu- 
bins.

Detroitas Bus Lenkų 
Draugijų Centras

Deroit, Mich. Lenkų seimas, 
kuris sutvėrė draugijų federaci 
ją Amerikoje, parinko Detroitą 
kaipo centrą federacijos. Kiti 
siūlė Chicagą ir Buffalo. Buvo 
nutarta* surinkti milionas dola
riu kad nauja federacija ga
lėtų visus lenkus padaryti a- 
merikonais ir piliečiais. Seimo 
delegatai tam tikslui sumetė — 
$16,256..

POLICIJOS
KALENDORIUS

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

Kaina su pri.siuntimu $1.00

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

Siudeikiai. (“V-bės“ kor.) — 
Esant nedideliems šalčiams, šį
met Alaužų ežeras gerai nega
lėjo užšalti, tik apsidengė plo
nu ledu. Todėl per ežerą Šime; 
niekas nedrįso važiuoti. Be< 
atsirado tokių “drąsuolių, ‘ ku
rie išdrįso važiuoti ir vienas be
važiuodamas įlūžo, ir arklys su 
važeliu nuskendo: pats vos 
spėjo išsigelbėti. Paskiau, tą 

| ežerą nuomoj turi žvejai; būda- 
I mi perdaug drąsūs, nežiūrėdami 
1 gyvybei pavojaus, išėjo žvejo
ti ir vos spėjo nuo kranto nu- 
tuLti. kaip visi įlūžo; bet jų lai
mei niekas nenuskendo, tik tin
klą suplėšė. Pabudęs Vaidyla

žydę manifestacija. Sąryšy 
su žydų universiteto Jeruzalėj 
įsteigimu, balandžio 1 d. Kau
ne žydai surengė iškilmingą ei
seną. Dalyvavo visa žydų mok
sleivija, pradedant pradžios mo 
kyklų mokiniais, baigiant uni
versiteto studentais. Tvanką da
rė raiti, žydų tautinėmis spal
vomis pasipuošę vyrai. Kiekvie
na mokykla greta savo vėliavos

Bitėnuose steigiamas šaulių Į nešė ir lietuvių tautinę vėliavą. 
Būrys. — Pranešama, kad šio Dalyvavo taip pat spalvuotais 
mėn. 7 dieną (antradieni) Bi- į rūbais pasipuošę vyrų ir moterų 
tėnuose prie p. Jankaus įvyks 
viešas susirinkimas del įsteigi
mo šaulių tūrio, todėl visi tie, 
kurie norėtų į šaulius įstoti, 
prašomi skaitlingai ir punktua
liai 6 vai. vakare atsilankyti. 
Plačiau apie šaulius laikys pra
nešimą į šį susirinkimą atsilan
kęs Klaipėdos Krašto Saulių 
Skyriaus Vadas.

dviratininkų būrelis.
Demonstrantai turėjo kalbas 

prie universiteto ir anglų kon
sulato.

Ministerial Kabinetas balan
džio 1 d. posėdy priėmė bau
džiamojo statuto papildymo pro 
iektą ir rekvizicijų liekanų iš
ieškojimo projektą. Be to, nuta
rė statyti universiteto rūmus 
Aleksote prie Linksmadvario. 
P. Vailokaitis tam tikslui pa
dovanojo 20 ha sklypą žemės 
gana gražioj vietoj. .

Nutarta taip pat duoti Pa
nevėžio miestui 20.000 litų pa
skolos 3 mėnesiams viešuosiu 
'arms tęsti.

Kaune įsikūrė Vilniečių Są-gn 
(Duonelaičio g. 5) tikslu vieny
ti vilniečius ir teikti Vilniaus 
Kraštui moralinės, kultūrinės ir 
medžiaginės pagalbos. Sąjunga 
yra įsiregistravusi pas Kauno 
m. ir apskr. viršininką ir pra-

Kaunas. Gręžimai Lietuvoj. — 
Geologijos doc. inž. Tomašaus- 
kas jra gavę? iš Karaliaučiaus 
gręžimo firmos Bieske smulkų 
aprašymą jos gręžtųjų Lietu
voj šulinių su sluogsnių nuro
dymais. ši firma gręžia Lietu
voj jau. nuo 1900 m. ir gręžinių 
pavyzdžius visą laiką siunčia 
Karaliaučiun, tik 3 gręžimų 
pavyzdžiai pateko ir mūsų geo
logijos kabinetan. Viso yra pa
dariusi 32 gręžimus. Iš pasku
tinio gręžimo “Ragučio“ šuli
nio įdomu tai, kad 197 metrų 
gilumoj; rastas 70 cm. druskos 
sluogsnis.

Manoma išleisti įstatymą, 
kad apie visus gilesnius gręži
mus būtų pranešama universi
teto geologijos kabinetui. Tuo 
taupu geologijos kabinetas 
prašo pranešti apie gręžimus, 
kad paimtų pavyzdžius ir galė
tų suteikti reikalingų nurody
mų.

Laukia Taksų Sumažinimo

Užpaliai. (“V-bės“ kor.) — 
Nuo 1920 m. Užpaliuose vei
kia. nupirktas Akc. B-vės “Maz
go“ malūnas. Jis yra didžiau
sias ant visos šventosios upės
ir statytas virš šimto metų at- dėjo veikti. Tarp kit-ko netru- 
gal, vien iš akmenų. Dabar 
malūne yra, apart malimo grū
dų, dar lentpjūvė, skindeliams 
dirbti mašina ir didelė elektros 
stotis, galinti apšviesti visą val
sčių. Malūne dirba 20 darbinin
kų, diena iš dienos, nes darbo 
visuomet yra.

Pabudęs Vaidyla

kus po Velykų žadama sureng
ti Vilnijos reikalams didelį kon
certą įžymiausioms mūsų Ope-

Ixondon. Anglų biznieriai pa
sitiki, kad nauja vatldžia nuka
pos taksas nors truputį.

Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!
©

“Vienybės” Knygynas seka visas naujenybes lietuvių literatūroje 
r mene ir šiuo sykiu gali pasiūlyti niegejums gaidas iŠ operų —- ® 
•Faust“ ir “Sevilijos Kirpėjas“ — Lietuvių kalboje. S

ŠNIPŲ BYLOS KAUNE
Kovo 30 ir 31 d. karo lauko 

teismas Kaune svarstė šnipavi- 
mo Lertkijos naudai bylą.

Teismo sprendimu trys kalti
namieji: Noreika. Karalenko ir 
Zablauskas pasmerkti mirti. 
Zabiauskui, kaip nepilnamečiui, 
mirties bausmė pakeista iki gy
vos gaivos sunkiųjų darbų ka
lėjimu. Kiti du kaltinamieji Jur 
kevičius-Privfilovas ir Gajevskis 
pasmerkti pirmas 4 metams sun 
kiųųjų daibų kalėjimo, o ant- 
tras — 2 metams.

Balandžio 1 d. buvo spren
džiama Dobrovolskaitės-žukaus 
kienės šniipavimo byla.

a

&
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ė
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Iš OPEROS “ FAUST” 
po 50 centų

1. Mefistofelio 'sereniula: * * Tu. kuri dabar sapnuoji”
Ž. Deimantu Dilinu: “Ach juokui, mau' juokai”

( Margarita) ’ ...
3. Miirgaritos dain» apie Tulės karalių: “Karaliavo

KitĄart ”,
’4. Fausto daina: ‘‘ K:u ritinti — Lyg burtui mane”

5. Geliy Arija (Flower Song)1
tt.)’k|yf.istufelio: “Aukso Stabas” — Vien tik aukiaa 

valdo mul!
7. Vnleutiuo Malda: “Aš turiu apleisti jau.”

Iš OPEROS “SEVILBS KIRPĖJAS” 
Po 75 centus

1. Figsro Kavatinn: “ Pirntusai miesto kirpėjas prieš

Aitų gaidų gavome tik nedidelį pirmutinį siuntinį. 
Užsakymus su pinigais siuskite:

“Vienybė”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

roiolololojčg

ju«
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KOMUNISTŲ PROVOKACIJOS PRAŽUDĖ
BULGARIJOS KAIMIEČIŲ SUKILIMĄ

Pasaulį apibėgo žinios apie kruvinus riuotikius Bul
garijoje ir iššaukė ne tik visokių išvadų, bet net Santar
vės įsikišimą. Po tam kaip nesenai tapo bombomis iš
sprogdinta katedra bulgarų sostinėje Sofijoj, kur žuvo Į 
160 žmonių, jų tarpe net 14 generolų, buvo manyta, kad 
šis darbas ir pirmesnis pasikėsinimas nužudyti karalių 
Borisą, yra darbas staigus ir stačiai tik tuo tarpu iš Mas 
kvos padiriguotas. Dabar paaiškėja, kad šitas darbas 
yra ne šviežias atsitikimas, bet senai vedama visa eilė 
provokacijų, kurių siūlų galai vis tik prišokama prie 
Maskvos.

Dar tuose laikuose, kai buvo Kaimiečių Partijos va
do Starpbuliskio valdžia, rusų agentai briovesi tarpe bul
garų kaimiečių ir visur juos provokavo. Tą darbą varė 
iki tol, kol bulgarų monarchistus įkaitino iki pasiutimo. 
Monarchistai nužūdė Stambuliskį ir ivcdė nuožmią auto
kratinę valdžią, kuri taip {kankino kaimiečius, jog šie pa 
siryžo sukilti. Jeigu revoliucija būtų buvusi Bulgarijos 
naudai arba tautinė, tai būtų gal ir pavykusi. Bet rusų 
komunistai ir čionai pasidarbavo, kad kaimiečius provo
kuoti su vilione: “įkurkim sovietų valdžią.” Tas vėl pada
lino pačius bulgarus kaimiečius vienus prieš kitus ir su
stiprino reakcinės valdžios jėgas.

Dabar Bulgarijoje areštuota apie 10,000 rusų komu
nistų, areštuojama lx?i šaudoma masės ir pačių bulgarų 
kaimiečių. J revoliuciją įsikišo net Santarvė, pagrasinda
ma savo jėgomis, jeigu būtų bandoma įvesti sovietų val
džia.

Taigi reakcijos sustįminimui ir tų bereikalingų mari 
nių žudynių Bulgarijoje yra kalti Rusijos komunistai. 
Bent iš didelės dalies.

MUSŲ NEDRAUGAI TEIKIA MUMS PAVYZDI

Iš mums prisiųstos iškarpos iš Detroito “Free Press” 
ntio Balandžio 22 d. mes išskaitome didžiulę lenkų didžiu 
lės, iš keleto valstijų organizacijos įvykdė 3-jų dienų 
konvenciją su 2,000 delegatų, kurių tarpo dalyvauja žy
miausi lenkai ir tie iš jų, kurie yra patekę į kokias nors 
valdžias (lenkai, kaip ir žydai, nesigėdi savo tautiečių 
su važta vienuose dalyvauti, — ne taip, kaip pas mus, kad 
valdžioj esąs kokis raštininkėlis, pas lietuvius ir akių ne
berodo...).

Lenkai savo suvažiavimo prakalbose pažymėjo, kad 
Lenkijai jau viską atidavę, ką galėję, ir dar duosią, ką 
galėsią; bet dabar atėjęs laikas, kad reikią ir patiems 
čionai Amerikoje gera t susidoroti susitvarkyti. Tuomet 
būsią ir Lenkijai geriau.

Savo šiame suvažiavime lenkai pasistatė sekamus 
stambius uždavinius vykinti: “fcentrale organizacija,” 
“Pilietybė,” “Kultūros Pažanga,” “Amerikos gyvenime 
privilegijų lygybė,” “Lenkų draugijos,” ir “Spauda.”

Galima sakyt, kaip nori, bet šis lenkų nusistatymą? 
sveikas. Kurie į savo “senąjį krajų” grįžti nebemano, ar 
ba mano grįžti už daugelio metų, tiems reikia čionai ge 
rai sutaisyti gyvenimas, kurį didysis karas į šipuliu: 
suskaldė. Reikia taupyti pinigus, apsistiprinti darbuose 
stiprinti organizacijas, palaikyti savo spaudą ir kultūrą 
įsigyti turtelį ar namus, eiti į Amerikos valdžios vieta; 
ir tt. Tuomet ir* ‘senajam krajui” galėsi ištekliau pa 
gelbėti.

Pažyniėtinas lenkų kitas pareiškimas, kuriuo jie sa 
ko: “mes patys pradėsim save amerikonizuoti ir geres
niais Amerikos piliečiais palikti.” Tas jų uįreiškimas irg 
sveikas. Būdamas šios šalies gyventojas, neišvengtinai 
turi mylėti tą kraštą, kuriame gyveni ir būti jo geru pi 
liečiu, tuomet būsi geru žmogumi ir savo tautai.

Žinoma, mes tam lenkų užreiškimui ne labai tikim, 
ries jie paprastai moka tik girtis amerikonų akyse ir nu
duodami “gerus amerikonus” visuomet palieka šoviniau- 
siais lenkais. Tačiaus mes jų pavyzdį visgi primenam ir 
lietuviams, kad ir mums būtinai reikia Amerikos akyse 
pavyzdingiausiai pasistatyti. Užvis labiau ir mums rei
kia įvykinti bendras susivažiavimas, kuriame ir mes tu
rim po karo laikų gyvenimą išardytą vėl sutaisyti ir pa
daryti visą eilę nusistatymų, kaip turėsim ateityje savo 
reikalus tvarkyti ir padėti Lietuvai. .

«h
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Nauja lenkų organizacija.

Detroite įvyko Amerikos len
kų organizacijų seimas, kuria
me dalyvavo apie. 1,600 delega
tų. Ir tapo sutverta taip va
dinama “Poflslka Rada Opieki 
Sipolecznej Ameryce.“ Tai bus 
kaip ir kokia lenkiškų draugijų 
federacija, panaši j pas lietu
vius gyvuojančią katalikiškų 
draugijų federaciją. Lenkai su
tvers kiekvienoje valstijoje tam 
tikrą tarybą iš atstovų savo or
ganizacijų, ir ta taryba išrinks 
nuolatinį direktorių ir sekreto
rių. Tikslas šitos federacijos 
yra visokis apgynimas čia gy
venančių lenkų ir jų vedimas į 
amerikonų gyvenimą, 

—o—
Kas Bibliją parašė?

“The American Mercury’ 
Į tūlo Koloradus laikraštuko pa
gavo sekamą kunigo pasakoji
mą:

“Marus žmogus niekad Bibli
jos negalėjo parašyti. Geras 
žmogus Biblijos negalėjo para
šyti, o blogas irgi ne, kad ir 
būtų norėjęs. Geras žmogus ne
galėjo parašyti jos, dėlto, kad 
Biblijas mums 2008 sykius pa
sako, kad jos autorius yra Die
vas; taigi, jeigu žmogus būtų 
rašęs Bibliją, jis būtų didelis 
melagius, o kaipo tok is negalėtų 
būti geras žmogus. O blogas 
žmogus negalėjo Biblijos para
šyti, dėlto, kad ji pasako kas 
jis yra, o i tą jis jokiu būdu ne
nori tikėti, nes jei įtikėtų, tai 
naktis nemiegotų kol nenusiva
lytų nuo nuodėmių.”
.Aišku, ar ne?

—,o—
Iš Kovos Laikų

šaulių organe randame segan
tį aprašymą iš laikų, kada lie
tuviai prieš bolševikus kovojo:

“Bal. 4 sukako lygiai šeši me
tai kaip nuo žiaurios bolševikų 
rankos žuvo Jurgis Kaminskas, 
kilęs iš Bernotų kaimo, Pinia- 
vos vats.. Panevėžio aps. Arti
nantis prie Panevėžio bolševi
kams, jis buvo vienas pirmųjų 
partizanų. Jo, ir kitų jaunuolių 
dėka, susiorganizavo Paliuniš- 
kio-Korsa kiškio 
khiotų šaulių.

“Biri. 4, 1919 
keliais draugais 
beje gelžkclio tarp Subačiaus 
Ir Panevėžio. Iš bolševikų pu
sės prisiartino du žmonės su 
maišais, lyg elgetos. Vienas jų 
žrkas Petras, buvo Kaminsko 
brolėnas. Žakas kurį laiką buvo 
Panevėžy bolševikų komisaru, 
bet Kaminskas su juo, kaipo su 
artima gimine, kalbėjo geruoju. 
Bet išgama Žekas staiga išsi
traukė revolverį ir šūviais mir
tinai sužeidė Kaminską.”

iš

rajone 50 gin-

Kaminskas su 
stovėjo sargy*

“Trimitas,’' nurodydamas, 
kad lietuviai komunistai Rusi
joj leidžia keturius laikraščius, 
ve kaip apibudina ;>orą jų:

“Darbininkų Jaunimas“ — 
mėnesinis, mažo pavydalo špar- 
galaa.

“Kareivių Tiesa" — tokio 
pat didumo špargalas.“

Kas tai yra tas “špargalas."

Žiniai tų, kurie mano šią va
sarą Lietuvon per Vokietijų va
žiuoti, paduodame tūlo keliau
ninko žodžius:

“Nuo Paryžiaus (minėtas ke
liauninkas važiavo per šerbur- 
gą) iki Kybartų ėmė apie 36 
valandas laiko. Važiavimas Vo
kietijos gelžkeliais gana bran
gus. nes apyvartoj eina tik auk
su patikrintos markės, kurių už 
dolarį duoda tik keturias. Vo
kietijoj viskas brangiau negu 
Franci joj.” * • •*

Ginčai del paskendusio laivo.
Jau prasidėjo ginčai klausi

mu, ar 
pribuvo 
Raifuku 
japonus

laivas Homeric, kuris 
pagalbai japonų laivui 
Maru, viską darė, idant 
išgelbėti, ar ne. Neku-

Galiucinacijos
Rašo — P. Ciučells.

rie pasažierai ant laivo “Ho
meric" pasakoja, būk kapito
nas, galėjęs tą ir tą padaryti, o 
nepadarė.

Kapitonas aiškina, kad jūra 
taip buvo įsiūtus, kad jis nega
lėjęs nei arti prie skęstančio 
laivo privažiuoti, nei laivelių 
nuleisti. Iš pradžių jis priėjęs 
iš tos pusės iš kur vejas pūtė. 
Bet kilus pavojui, kad bangos 
patį Homeric užmes ant skęs
tančio laivo, buvo duota įsaky
mas apiplaukti ir prieiti iš užu- 
vėjos pusės. Ant bangų buvo 
liejama aliejus, kad nuraminus 
vandenį. Bet tas operacijas be
vykdant, japonų laivas ėmė ir 
paskendo. Kadangi vandeny ne
buvo matyt žmonių, tai anglų 
laivas apleido vietą ir vyko į 
New Yorką.

Tas dalykas bus tyrinėtas, 
bet visi laivo Homeric jūrinin-1 va_‘^ 
kai susirašė po raštu, kad ka- 
pitonas neprasižengęs nei nago 
juodymu prieš žmoniškumo ir 
jūrų įstatymui

Ką studentai myli.
Sakoma, Yale universitete ne

senai buvo išsiuntinėta paklau
simai studentams įvairiais kinu 
simais. Pavyzdžiu, klausta, ko
kį žmogų istorijoje jie labiau
sia myli? Napoleoną mylėjo 181 
Kleopatrą 7, Joaną Arkietę 7, 
yyilsoną 7, Sokratą 5, Kristų 4, 
Mussolini 3.

Taigi Kristus mažai populia- 
riškas studentų tarpe. Napoleo
nas gal todėl mylimas, kad iš 
niekų, tapo imperatorių.

—o— 
Teisingoji policija.

Aną dieną mieste Cincinatti 
teisėjas turėjo nuteisti net 59 
policmonus, kurie visi prisipaži
no ėmę kyšius iš butlegerių. 
Pasirodo, kad nekurto gavę iki 
$17.000. Valdžia turėjo nusam
dyti du vagonu kad n u vežtis 
kaltuosius į Atlanta kalėjimą.

Prohibicija nesveika netik 
paprastiems piliečiams, bet ir 
pačiai policijai.

Mokesčiai.
Visokį ir įvairūs pranešimai 

iš Lietuvos mums pasakoja a- 
pie sunkumą ir didumą mokes
čių tenai. Bizniai apkrauti tiek, 
kad negali pakelti ir yra pri
versti duoti kyšius valdinin
kams. kad tų akys “miegotų 
ir nematytų." Ūkininkai apkrau 
(i daugiau negu prie caro. Ban
kai lupa nežmoniškus nuošim
čius.

Mokestys, arba thksai, nuo 
seno yra valstybės piliečių 
pragaras. Senoje Romos impe
rijoj taksai sumalė gabią ir 
talentingą vidurinę klesą. Ir Ro 
ma žuvo. Nno šaltųjų Grenlan
dijos ledų iki dusulingai - karš
tų Indijos laukų, žmonija ste
na po mokesčių našta. Ir lai
minga ta valstybė, kurt gali tak 
sas numažinti. Tik, deja, 
valstybių mažai, beveik 
hera.

tokiu 
visai

Prohibicija Ir pekla.
Garsus pamokslininkas, 

Sunday, būdavo pasakoja, kad 
pragaras būsiąs neužilgo kim- 
Štinai pripildytas, jei nebus į- 
vesta prohibicija. Esą įvedus'

Billy

Aš miegojau, bet mano 
siela jautė. Aš atsilkėliau, 
pažasties, ant likusio kaklo sukroviau autus ma
no kojoms nebereikalingus, mano mylimą skry
bėlę užmoviau ant kojų ir jausdamasi save žmo
gumi, laisva motyvą švilpiniuodamas išėjau į ki
tą salioną. Jau buvo vėlus vakaras, bet koks są
jūdis, koks gyvenimas tenai buvo! Aš tačiau nie
ko nepaisydamas užgesiau jų šviesos žfburį ir 
atsiguliau minkštoj, minkštoj lovoj. Ir tuomet 
visikas pranyko. Likau tik aš vienas, žiurbi tam
sybė, lova ir sunkios mano mintys. Nežinau, ku
rioj sienoj girgždėdamas laikrodis mušė dvylik
tą, ir tik aš vienas toj tamsybėj sutikau dieną. 
Čia lyg kino ekranoj bėgo vaizdai naujosios ma
no dienos ir kaip šmėkla ironingais veidais šliau
žė pasieniais. Jos skėlė baisią įsiutusių audrą, 
kasžin kas ūžė ir kriokė ir gal už vėjų ar marių 
vos tik tryško naujieji aušriniai žarai. Iš to 
krašto ant nematyto gyvulio savo tautiniuose 
rūbuose mano link jojo graži egiptietė. Va jau vi 
sai aiškiai matau aš ją, jos dailų veidą ir tam
sias bedugnes akis. Ji siūlo man kas žin kokių 
vaistų, bet aš j ją žiūrėdamas viską pamirštu. 
_.ūriu į ją ir manau: jeigu ji yra, tuomet nėra 
žmogaus kūnui nuovargio, nėra tamsybės nei 
mirties; bet tuo tarpu mano brolis ištraukė vais
tus iš jos rankų ir ji pranyksta. — PrakeiktasI 
brolis! išsiveržė balsas iŠ mano krūtinės; noriu 
keltis iš lovos, bet sunkus kūnas neklauso ir aš 
milėbstu atgal. Dabar žiūriu pakėlęs galvą į lan
gą pro kurį veržias balsgana mėnulio šviesa, ir 
tarsi ko bijodama slepias už spintos. Iš kampo 
pakįla juoda muselė, nuobodžiai zvinibdama ima 
sukinėtis išblyškusioje mėnesienoj. Paskui nu- 
tumpa ant kabančio vienoj žemėlapio. Ech, muse
le — o, vienok staiga užima visą žemėlapį, virs
ta kokiu tai baisiu gyvuliu, kokiu tai keistu 

•dviem kojom gyvūnu, ir mano nesuprantama 
baimė duoda man sparnus, kuriais aš pakįlu į 
orą. Aš laisvas paukštis, sparnų valdovas, ir aš 
pažinsiu kalnų paslaptis, ir aš su arais bandysiu 
lėkti į tolimąjį dangų kur taip platu ir laisva. 
Lekiu aš, lekiu vis tolyn, bet žvėris nuo žemėla
pio vis stovi mano akyse. Vakarų pusėje kalena 
jo aštrūs dantys, dideli nasrai tartum tyko visą 
jūrą praryti, o knerptais užpakalio kojų nagais 
drasko tolimus rytų kalnus. Kilojasi jo šonkau
liai

akys visiką matė ir 
pasikišau galvą po

tokie kreivi, dideli, nematyti, įbliukę.
Aplink taip gražu.
Ir saulė šviečia ir gėlių ir vaisių daugybė, 
jis kažkodėl liesas, išdžiuvęs, jo akys visuo-bet

met žiaurios besotės.
Ech, norėtųsi rasti kraštą, kur gėlės ir bitės, 

kurdama ir laisvas žmogus gyvena; bet nėra jo, 
nes ten toliau šaltųjų vėjų rūstinga tėvynė, ten 
vandenynai ir tamsi tuštuma. Galingos bangos 
pūtotais kalnais muša kietus granite krantus ir 
aimanuojamos nuliūdę grįžta atgal. Grįžk. Ir aš 
grįžtu. Grįžtu atgal į tą vietą ir nieko čia nėra, 
tžk kiaulė knisa žemę savo šnipu. Bala aplink, 
bala purvina be krūmų, be jokios žolės bala ir toj 
baloj juoda naktis ir vėjai klajoja purvynais. Ne 

'jaugi taip ir bus amžina tamsybė, nejaugi kiaulė 
amžinai knis paskutinės gėlės. Kur šviesa, kur 
toji gyvybės nešėja? Tarp ji yra. Va stovi senas 
sustyrusiomis vilnomis asilas, turbūt ant jo uo
degos spinkso mažutis žiburėlis. Juokias naktis, 
nors griaudžiai bliauna suvargęs asilas. Ir juo
kins lokys muses bėga ud yda maZ. Ir gaudo muses 
ir kryžiavoja ir inkvizuoja jas užtai, kad jos nori 
nors mažutę asilo šviesą išvysti. Tad tegyvena 
asilas su savo šviesa, teknaisoja kiaulė žolynuš, 
tegraužia barzdotas ožys vos sprogstančius me
džius. teinkvizuoja lokys museles, kurios taip 
trokšta šviesos pamatyti.

Pa smi rd u šioj baloj nėra gyvybės. Ir todėl 
anksčiau ar vėliau visiems jiems prisieis padvė
sti, supūti be atminimo.

Taip nš miegojau, bet mano akys viską ma
tė. Aš pabudau ir mačiau tą kapų tylą, kurioj 
kaupės Šimto perkūnų audra. Mano kambarė
ly tyla buvo nejauki, ir sunki tyla. Kampuose 
sniegules' susimetę baltavo' ir šaltis nejaukiai 
gnaibė mano kūną ir laikrodis girgždančiu bal
su mušė dvyliktą išlėto ir skelbė naują dieną, ir 
lankiau aš jos nebe j lįsdamas nei Šalčio, nei alkio. 
Taip tai neišbrendama bala, klaiki dumblynė ir 

; tonai gyvuliai begyvena: bet už jos aš matau• ” * * vuimi v ui IMI 1/VB/-VVIK10 uvi u&

priverstiną blaivybę, pekla tuoj Į (lienQ< kuri atneš šviėsą ir laisvę.
pratusios ir neužilgo kipšai tu- • 
rėš tą kraštą išstatyti “For 
Rent."

Bet pažiūrėjus tik paviršium 
dabartinį Amerikos gyvenimą, 
vargu tikėti kad pekla bus ka
da nors ant rendos išstatyta.

“Darb." praneša, kad ameri
konų šventėje bal. 19 Mass, 
valstijoj, paminint pirmą sukili
mą prieš anglus miestely Con
cord, dalyvavo ir lietuvis Dr. 
Landžius, kuris dar atsižymėjo 
tuo. kad sakė prakalbėt? ne iš 
rašto, kaip kitų tautų atsto
vai, bet iš atminties.

o o— o

JURE.

Jūrė, Jūre tolimoji, 
Glūdžiai melsva fu gilioji!
Ta n) banga paslaptinga
Ji banguoja, vis galinga.

Jūrė, jute, aš — silpnutis, 
Prieš jūs dydį koks mažutis; 
Bangos žvilga, it auksinės, 
žiba — mainos deimantinės.

Toli laivas ten atplaukia,
Mintys mano jojo laukia;
Bet belaukiant vėl išnyksta, 
Glūdžioj Jūrėj kur tai dingsta.

Dangus, vainduo susibūrė, — I Į 
Kaip galinga yra jūrė! j
Viršus jūrės, koks yra dailus,

O jos vaizdas sielai meilus!...
Gerkonis. — Gogelis.

O1 o -o

TAU, ŠIRDIE!
1

a

Tau išrdie, dainą nupyniau, į
J kurią žiedų suskyniau 
Iš gražiausių nekaltųjų, 
Iš lelijų, iš baltųjų.

JSavo dainą tau aukojau •
Ir nužemintai dėkojau
Užtad, kad varguos minėjai —
Kartu su manim kentėjai.

Nors ir vėtros smarkiai ūžė,
Tarsi, tamsioji giružė
Prisiminus laiką seną,
Kurį kada i šia gyveno.

Nuliūdimui sunkiam spaudžiant;
Audringas svajones audžiant — 
Teikei paguodą, ramumą, 
(Savo tvirtą patvarumą).

Tau širdie, dainas dainuosiu, 
Ir raminsiu ir paguosiu.
Tau padėsiu vargą kęsti — h* ? -į 
Likimo užduotį spręsti...

o** -•-o
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VIENAM BERYMANT

Rymau vienas be tavęs, 
Laukiu dienas ir naktis 
Kol ateisi prie manęs 
Ir atversi paslaptis.

į

Aš dainelę padainuosiu.
Tu paškamfbinsi stygas, 
Kol žvaigždelė rytmetinė 
Teškant ryto saulei ges.

Laukiu, lymau neramus,
Kol ateisi prie manęs.
Kol suteiksi man džiaugsmus 
Ir paskambinsi stygas.

I t

Pamilau tave brangioji. 
Tau dainuosiu tik dainas 
Vai, ateiki ir paguoski 
Laukiu ištisas dienas.

i
Rymau vienas be tavęs. 
Laukiu dienas ir naktis. 
Kol ateisi prie manęs 
Ir atversi paslaptis!

Biržai, 1924 m. — Ber. Brazdžionis.

o o—— ■o

♦

PAVASARIS

Jau kjln saulutė augščiau ir augščiau;
Kas-dieną ji dildo pančius žiemos.
Paukšteliai pajuto, kad ore šilčiau, ■
Ir Čiulba, ir gieda, jau laukia aušros.

Sutruko retežiai žiauriosios žiemos, 
Nebteko klonelial baltosios varsos.

Ir štai išsiliejo upeliai plačiai. * u • 
Vandens pripildė pilnus klonius;
Balsai suskambėjo po laukus skardžiai, 
Bakūžėse dildė liūdnumo kalnus. • 

šnera upeliai nuo vandens pievos; 
Tolūs laukeliai klausos jų kalbos.

Miškai ir pievos žaliuoti pradėjo.
Lyg puošiasi šventės sulaukę.
Sužydo j ievos, jų kvapas nuo vėjo
Plint laukuose šiaurys vėjas nebstaugia. 

Džiaugiasi gamta, džiaugiasi žmonės, 
Nes visi randa jame malonės...

— J. žvelgūnas

o- -o

ŠMEIŽIKAS

Tas, kurs dl*įsta kitą šmeižti
Dele i pikto papratimo,
Nėra Vertas žmogaus vardo, 
Nėtur* meilės supratimo. 
Neapykantą gyvenant 
Širdy artimo pasėja.
Pats save į piktą traukia, '
Piktą širdį išauMėja. —

— J. Naruševičius

Neišleiškįpirtigų, kol jų neuždirbai. '

Niekuomet nepirk nereikalingų ir nenaudin
gų daiktų, nors ir pigiai parduodamų.

Niekad nesijausi nuvargęs, jei tik atsidavęs 
ir noriai dirbai. — Jefferson

2
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo

XVIII.
Po to nelemto žygio “iš Vil

niaus,’’ kuris neapskaitomai 
lėšavo mūsų tautai ir materia
liai, o dar daugiau moraliai, 
blaivai, tėmijanti mūsų visuo
menės dalis aiškiai pamatė, jog 
nepasikeičiant išorinėms aplin
kybėms, kurios vis grąso pirštu, 
o dar labiau — nepasitraukiant 
toms partijoms, kurios to pirš
to bijo, nuo valstybės vairo — 
Lietuvai savo sostinės Vilniaus 
sugrįžtant nėra ko laukti. Ir, po 
to “žygio iš Vilniaus” praslinko 
jau keturi metai. Daug mes gir
dėjom žadėjimų, bet kad tiems 
žadėjimams būtų rimtai kas pa
tikėjęs, — labai abejoju. Ne
tik apie Vitalių dabartinėms ap
linkybėms esant atgauti nesva
joja, bet net Klaipėdos kraštas, 
kurį tas pats “pirštas” kuris 
grąso prieš Vilnių, bet kuris 
kaipo atlyginimą už Vilnių bu
vo pavelijęs neva per sukilimą 
Lietuvai atgauti — su kiekvie
na diena vis labiau baigia sprū
sti iš Lietuvos glėbio... Kiek
viena diena iš to krašto gau
nama vis neramesnės žinios. 
Tai pasekmė to paties Šeimy- 
ninkavimo, kuris jau yra davęs 
vaisius visais atžvilgiais didžio
joje Lietuvoje. Nevykusi kade- 
mų politika visur atsiliepė. Pa
skutinį smūgį ir gal didžiausį, 
nes jis yra moralia, suteikė 
“šventojo tėvo” konkordatas su 
Lenkija, kuris tuomi konkorda
tu juridiniai Vilniaus kraštą 
pripažįsta Lenkijai. Tai smū
gis didžiausrs, nes jis paeina iš 
šaltinio, iš kurio sėmė Lietuvos 
krikščionys sau įkvėpimus. Už
tai dabar jie įpuolė isterikon: 
puldinėja, nežinodami ko tver
tis ir ką kaltinti. Kovo 8 d. su
rengė viešą mitingą-demonstra- 
ciją, kur šūkauta “šalin Zec- 
chini!” (Papos legatas Lietu-

voje), apdrabstyta Zecchini lan
gai supuvusiais kiaušiniais... 
Įsikarščiavę nuo savo pačių kal
bų patriotai (ypač esantieji 
Kaune iš Vilniaus krašto) bu
vo bebandą eiti per gatves šū
kaudami ir gal būtų įvykę net 
išsišokimų, bet čia pati vyriau
sybė išsigando savęs: nežinia 
į kokius rėmus gali sutilpti ši 
"demonstracija,” taigi demon
strantams kelią perkirto policis 
tai, o demonstrantų, išvydusių 
ant kelio policiją, “revoliucinis” 
ūpas atslūgo ir jie išsiskirstė...

visuomenė į šiuos at- 
visai skeptiškai žiūri, 
to, kaip pamatė, kad 
Dievo vietininkas, “nu 

pradėjo
politiniu bizūnu...

met, girdi, patys to krašto gy-' 
ventojai pamylės savo motiną ir 
prisišlies prie jos...

Tokis būdas atgavimui Vil
niaus krašto mūsų ausiai girdi
si lyg kad labai demokratišku 
ir labai imponuotu, bet atgrį- 
žus iš kito galo... jis nieko ne
reiškia. Ypač jis nieko nereiš
kia tuomet, kai mes atsižvelgia
me j visą pasaulinę padėtį.kur 
matome, kad viskas paremta 
tik ginklu, kai girdime visą pa
saulį tik apie nuodingas dūjas, 
tik apie didžiausius bomboms 
mėtyti orlaivius tekalbant. O 
kai atgręžtame dėmesį į pačią 
Lenkiją, tai šildymas “demokra 
tiško” su ja susipratimo išrodo 
lyg kad noras iš paprasto purvo 
padaryti auksą....

Yra dar srovė t. v. ultra-na- 
cionalistų, arba kaip čia juos 
vadina fašistais, ši srovė byle 
valandą gali eiti kariauti su ko
kia sau norint valstybe. O jau 
su lamkija tuom labiau... Bet 
ir šios srovės išžvilgiai atgauti 
užgrobtiems Lietuvos kraštams 
mums vilties neduoda. Per daug 
jose druskos...

Yra srovė, kuri rodytų mūsų 
vyriausybei ne ginklą tvertis 
tuo klausimu, bet ir nefclupčioti. 
Ta srovė sako, jog del Vilniaus 
nesą reikalo derėtis nei Tautų 
Sąjungoje, nei Tarptautiniame 
Tribunole. Sako, ar ne absur
das būtų prirodinėti Francijai. 
kad Paryžius tikrai jos sostinė, 
arba Anglijai Londonas, ar J. 
Valstybėms — Washingtonas, 
jei kokią nors nelaimingą dieną 
ateitų koks nors grobuonis ir 
pagrobtų minėtų valstybių sos
tines? Ir ši srovė mano, jog vi
sos Lietuvos iki šiol buvusios 
vyriausybės klaidingai statė iš 
pamatų tą klausimą tarptauti
niame maste. Jis turėjo būt 
statomas ne kaipo: ar mums ar 
lenkams Vilnius priklauso, bet 
— atiduokit mums Vilnių!

Ir kol Vilnius mums negrą
žintas — jokių tarptautinio 
masto darbų mūsų atstovai ne-

Taigi perspektyvos Vilniaus 
klausimu valdiškųjų sferų da
bar nebesugaudomos. Viena tik 
jos dar aiškiai ir atvirai sako: 
atsiduokim Dievo valiai, Jis mū 
sų neapleis, ir Vilnius bus mū
sų... Bet 
virumus 
ypač po 
ir paties
škriaustųjų užtarėjas, 
užsiiminėti 
O po to, kaip mūsų premie ras 
Patrulis, pasikalbėjimuose su 
spaudos atstovais pareiškė, kad 
Vilniaus klausimu vyriausybė 
eisianti tais pačiais keliais kaip 
ligšiol — mes nelaukiame jo
kių teigiamų tuo klausimu į- 
vykių.

Jeigu mes paklausysime radi
kaliųjų srovių nuomonių Vil
niaus klausimu, tai ir čia nieko 
gryno neišgirsime. Viena, ką ra 
dikaliosios srovės aiškaus pa
sako, tai kad vyriausybė ne 
tais keliais ėjo ir teisina prie 
Vilniaus atgavimo. Bet kuomet 
vyriausj'bės atstovai užklausia 
— kokiu gi keliu eiti — šios 
srovės pasiūlo jau labai nudė
vėtą ir labai miglotą kelią — 
susiprasti su pačiais Vilniaus 
krašto gyventojais, pavilioti toj turėjo imtis, kaip negali imtis 
krašto gyventojus pavyzdinga 
Didžiosios Lietuvos tvarka, tuo-

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio meknniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 kų motų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICU8 

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

MOKYKLA

tų mokyklų. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 0 vakaro. Nedėliomlg 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
B28 — 2nd Avenne, (Kampas 14 gatvės) New York City

OSVALDAS KIBUR1S
UŽEIGA

yra garlaaala East New Yorke, kurioje kiekviena* ra* skaniai valgias, 
ulkaudMe* ir irangttkų nlšjimų. Praiome nepamiršti a till* akyti pa* —

OSVALDĄ KIBURĮ
IS* GLBNMORB AVBNUH, BROOKLYN, N. Y.

(East New York) Tel. Cypre** BORO

byle darbininkas savo darbo, 
jeigu jam rankos surištos, šiuo 
atveju Lietuvai yra netik ran
kos surištos, bet ir širdis išim
ta, taigi apie kokį darbą sva
joti organizmui be širdies!... 
Dar daugiau: mūsų vyriausy
bė negalėjo pasi vadint pilnatei
se krašto vyriausybe, o tik lai
kina vyriausybe, kol šalis neat
gaus visos savo, smurtu užgrob 
tos teritorijos, — teritorijos su 
šalies sostine. Im* ko valstybė 
negali būti. Vyriausybė neturė
jo teisės po Želigovskio avan
tiūros grįžti j Kauną ir ramiai 
sau čia apsigyventi. I>et pasi
eta tyti sau šėtras netoli de
markacijos linijos ir gyventi 
ten, kol didžiosios valstybės ne-

privers' aVaPtūri <:tus apleisti 
Vilnių, šėtrose turėjo apsigy- 
vent ir svetimųjų valstybių at
stovai. Tuomet ir jie būtų pra
nešę savoms vyriausybėms, jog 
sostinė Lietuvai reikalinga, jog 
ant lauko gyventi negera. O 
Tautų Sąjunga būtų buvusi pri 
versta darbais, o ne žodžiais pa 
rodyti, jog ji ne ginklo jėga ri
ša tarptautinius konfliktus, jog 
linksta ne ten, kur vėjas pu
čia, bet žiūri teisės ir teisin
gumo dėsnių. Tokią vyriausybę 
visa tauta būtų pripažinusi savo 
tautos galva, kuri aukoja as
mens gerovę ant tautos aukuro, 
kuriai rūpi ne prezidento, mi- 
nisterio sėdynė ar frakas, bet 
visos šalies gyvybė ir garbė.... 
Toks visos tautos protestas, 
šios srovės nuomone, būtų bu
vęs tikriausia kelias Vilniaus 
klausimo išrišimui. Ir bešališ
kai žiūrint į visą sąbūrį šiuo 
klausimu, reikia pripažinti, kad 
ši nuomonė — tai tikriausi 
nuomonė. Gal jos vykdymui su
vėlintas laikas, gal praleista vi
sos progos, gal tam viskam rei
kalingas didvyriškas pasišventi
mas, reikalingas taktas, ištver
mė, gal prie šio kelio grįžti be
veik jau per vėlu, bet negalima 
pasakyti, jog visai negalima. 
Geriau vėliau, negu niekad — 
sako mūsų priežodis. Stebūkli 
Jeigu norint neuždūsti, neuž- 
mūsų gadynėje nėra ko laukti 
trokšti — reikia gi ieškoti lan
go!

Bet... mūsų gadynė — asme
ninių išrokavimų gadynė. Bū
ti ministeriu, prezidentu, nors 
ir pavojingoj padėty esančios 
valstybės, daug geriau, negu 
aktyviu tautos kovotoju. Išroka 
vimas daug didesnis... Kas kad 
už kiek laiko valstybė gali žlu
gti, bet supirkti dvarai, sukrau
ti saugion vieton kapitalai ne- 
žiunga. o su kapitalu ir be val
stybės galima gyvent, kaip kad 
dabar gyvena nors ir menkoj 
sostinėj, Kaune...

Ir, turint šio tipo didvyrius 
tautos galvinyr?; mūsų, išžvilgai 
Vilniaus atgavimo klausimu 
daugiau negu ūkanoti, geriau 
sakyt — mes visai jų neturime. 
Laukiame kaip tikras tikintis 
laukia mirties — o gal po mir
tie® bus geriau!...
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BROOKLYN, N. Y.

C. Brooklyniečių Veikimas

įsigyti savą 
po svetimus

atremontuo-

north German I

PIRK “VIENYBES” SERŲ 
VIENAS SERAS 

DESIMS 
DOLARIŲ.

Lietuvon
A-A-AaA

JĮ

ISISENEJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

LLOVD—
SUGRETINĘS LAIVKORTĖS

NUPIGINTA KAINA

) LIETUVA
PER BREMENA

Puiki Trečia k lasą, kajtrto*
Nopllločiat gr|4tanU bėgy 12 
tnAnoalti, be kliūčių (leidžiami
32 Broadway. New York 

arba pa* vietos agentus
kaip

i

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!

UOLLANnI B AMERICA UNE 1#
Tlosne-trumpas kelias per Rotter

dam ’ų, j ir ii visų dalių

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

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

Laivai k a* eavaitę
Neprilygstami patogumai 

Mos pagelbstimn gauti relkallngna 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
Žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra 
džlos kelio iki pabaigos.
Kainos Ir laivų tvarkraitl* pasta*- 
Siamas papralins.
Rezervavimui ir informacijų dalo! 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 BUte Street New York..

Nupiginu laivakortė ten ir atgal 
Trečia Klesa | Kaun* 

$203.00 Ir $215.00 sulyg laivo 
GERA NAUJIENAI 

Naujas 8. V. (statymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti motus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos. 
Mūsų dideli laivai 
MAJESTIC, didžiausia* 
OLYMPIC, LAPLAND. 
BURGU, ete. siūlo greitų 
Cherbourg. Southampton, 
Daug laivų išplaukia kns savaitę. 
Visi mūsų 3 Cios klesos keleivini 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems n r šešioms žmonėms. Pa 
togumni, puikus maistus ir manda
gumas. 
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba
Whiti Star Line 
Red Star Line 

No 1 Broadway, New York

milžinai, kaip 
pasauly, 
PITT8- 

kelionę j 
Antwerp

Numažintos

šioje apylinkėje pastaruoju 
laiku subruzdo kaip jaunimas, 
taip ir senesni žmonės darbuo
tis, susirūpino savo reikalais.

Svarbiausia įvykis, tai Lietu
vių Piliečių Kliubo nupirkimas 
sau namo, kurio atidarymui su
rengė draugišką vakarėlį, Ba
landžio 19-tą.

Tarpe kliubiečių, matyti, yra 
gana darbščių žmonių, kurie dė
jo- pastangų, kad 
pastogę, vietoje 
kampus bastytis.

Minėtas namas
tas gan gražiai ir sulyg paran- 
kumo, t. y. svetainė susirinki
mams ant pirmų grindų ir že
minis žaidimams; du augštai iš 
nuomuojami šeimynoms.

Šios įstaigos atidarymo va
karas darė dvejopą įspūdį, — 
1) Tai džiuginančio, kad mūsų 
tautiečiai tvarkosi ekonomiškai, 
kas yra labai pagirtina. Bet 
antras įspūdis labai liūdnas, ku
ris ne nuo minėtos draugijos 
priklauso, bet nuo auklėtojų šei 
mynų, tai yra tamsumas čia au
gusio jaunimo. Tiesa, buvo ke
letas mergelių, kurios labai bu
vo patogios ir gražiai elgėsi, 
kaip ir vaikinų. Pastarieji abel- 
nai geriaus užsilaikė už neku- 
rias merginas. Negaliu susilai
kyti nepaminėjęs vienos jaunoj 
našlės, kuri savo šokiais ir pa
sielgimu, visoms moterims ten 
esančioms darė gėdą.

Kliubiečių buvo patiekta, ap
art užkandžių ir programas 
šiam vakarėliui, kurį gana gra
žiai išpildė. #

Vakaro pirmininkas, J. Anu- 
mavičius, pradedant programą, 
pasakė rimtą kalbą, tik nevis
kas buvo galima girdėti, nes 
jaunimas, nepaisant draudimų, 
savo “programą” tęsė.

Buvo dainuota Amerikos ir 
Lietuvos Hymnai. bet ir tuom 
lai k nemokėjo užsilaikyti: tar
pe savęs vaipėsi, taip, kad pa
darė nepaprastai blogą įspūdį 
rimtiems dalyviams, ir tik Pil. 
Ribokui uždainavus savo grą
žam balsu, “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka,” aprimo, lermas 
nutyiko. Buvo išpildyta keletas 
gabalų muzikos. Pil. Jonui Bag
donui, skambinant pianą ir jo 
draugui palydint smuiku, buvo 
labai gražiai atlikta.

Tai tiek apie kliubą; nors bū
tų galima dar daug rašyti, bet 
paliksime jiems patiems aprašy
ti savo veikimą.

Kitas minėtinas įvykis, tai 
jaunuolių studentų “Giedrinin- 
kų” suloštas “ConsiHum Facul- 
tatis,” kuris pavyko gan gerai. 
Norint kritikuoti būtų galima, 
bet atsižvelgiant į amžių ir pa
tyrimą rengėjų, sąžinė nelei
džia. Kadangi minėtas jauni
mas susideda iš “High School” 
mokinių, apart pil. A. Rivucko, 
kuris jau lanko kolegiją, ir rei
kia pasakyti labai gabus vaiki-

Kainos i Abi Pusi j

LIETUVĄ
$203.00 ir Augščiau

Važiuokite per Bremenu ar Cher- 
bourgų patogiuose trečios klesos kam- 
bariuosu Suvienytų Valstybių valdžios

laivais i« New Yorko. Speciales ekskursijoe, Jonui W. Liū
tui asnienhii vadovaujant, laivas AMERICA iiplnuks gegu
žės 20 d. P. Liūtas prižiūrės bagažus, pasportus ir prigclbčs 
keleiviams tnuitinyčiosc bei kituose kelionės reikaluose. Ki
ti ekskursijos laivui išplauks: LEVIATHAN — gegužės 23 
($215.00)ROOSEVELT — Birželio 20. I’asimatykito su 
vietos agentu arba rašykite:

- UNITED STATES LINES
45 Broadway New York City

Managing operators for 
UNITED STATES SHIPPING BOARD

nas, pirmesnieji yra, nuo 14-kos 
metų iki 18. Paveizdan, M. Mi- 
kolajniu'kas, 14 metų, išrenka
mas įžanginę prakalbą saky
ti; na ir rėžė gan drąsiai. A. 
Rivudkas, K. Tijūnaitis, M. Mi- 
kolaihis, J. Antanavičius; M. 
Zajaųkauškiūtė. Thfnaitės rolė
je lošė gerai kaip ir M. Gudžin 
stkiūtė, Bulbidkienės rolėje St. 
Jautikiūtė, atrodė perjauna. F. 
Bertulis sukėlė daug juoko. A- 
belnai ši juokinga komedija vi
siems patiko. Apart lošimo, bu
vo muzikalia programas, kurį iš 
pildė studentai. Sudainavo ke
letą dainų. P. A. Zarskytė dai
navo, Eremino “Sugryžk”, p. E. 
Vyziūtei akomponuojant. Mažu
tė Aldona Vyziūtė paskambino 
gabalėlį, kas labai patiko visiem 
Aldona Mikolainiūtė pašoko po
rą klasiškų šokių, akompanuo
jant P. Valerijai Dakšiūtei.

Dainininkams akomponavo J. 
Bagdonas, kuris yra gabus pi
anistas.

Tai tiek šiuo kartu iš C. 
Erocklyno judėjimo.

Tautietė.

SAN FRANCISCO, CAL.
Darbai ir Ateiviai

ei-Čia darbai, galima sakyti, 
na vidutiniškai. Į San Francis
co daug žmonių dabar atvažiuo
ja iš Los Angeles, nes ten da
bar labai didelė bedarbė. Tai
gi atvažiavę šiaip taip darbą 
gauna. Ypač čia daug yra dar
bų del moterų ir jaunų mergai
čių, taip kad galima pasirinkti 
sau darbą, o nemokančios leng
vai gali gauti išmokti. Del vy
rų čia darbų neperdauged ir už- 
mokesnis menkas. Geras uždar
bis 30—35 dol. į savaitę del to
kių, ką New Yorke gauna 40— 

dol. Keleivis•15

CHICAGO, ILL.
Kokį Įspūdį Paliko Išvažiuojanti 

Dzimdziai

Nežiūrint visokių kliūčių, ku
rias “Dzimdziai” pergyveno, jie 
visais atžvilgiais laimėjo; ne- 
vien pavienių asmenų, bet ir 

f visi raudonųjų puolimai nuėjo 
vėjais. Nors dar ir teberėkia 
Maškvos agentai per “NeLais- 
vę” ir “Vilionę” prieš tuos lie
tu vyl>ės kareivius, bet tai tik 
d espe rac i j os reakci j a.

Dzimdziams pavyko sužadinti 
širdis ne vien jaunuolių, kurių 
didžiuma pradėjo ar jau baigė 
ištautėti, bet daug ir surusėju
sių fanatikų, suvedžiotų tautie
čių. Savo muzikaliais gabumais, 
savo linksmais vaidinimais, ti
kromis lietuvių liaudies daine
lėmis, Dzimdziai įsigyveno vi
suomenės jausmuose.

Kur nevažiuosi, su kuo ne
kalbėsi, vis kalba apie Dzim- 
dzius ir laukia jų atvykstant an 
trą sykį. Chicagoje, ką tik pa
tiksi, dar nepradėsi kalbėt, o 
jau girdisi “memorando” ir 
švilpavimai, net ir garsiai dai
nuojant Dzimdzių dainuotas dai 
nas. čionai jie lietuvius apdo
vanojo tuo dvasios maistu, kad 
nevien 
devilio 
darbą 
gali ir 
tyti.

Buvo įdomu matyti vaidinant 
“Potašą ir Perlmutrą.” Tai sun
ki komedija, kurią Dzimdziai 
suvaidino, kaip nebereikalautų 
nei didžiausi technikos kritikai. 
Vanagaitis turėjo galimybės pa 
rodyti tikrus sceniškus gabu
mus, taipgi Dikinis, Dineika ir 
Olšauskas. Dikinienė parodė, 
kaip reikia vaidinti vaidyloms. 
Chicagiečius jie [tikrino, kaip 
lietuvių artistų gabumai tobu
lėja.

liaudies 
formoj, 

nuveikė, 
sunkius

dainelėm ir vo- 
bet ir didesnį 
įrodė, jog jie 
veikalus pasta-

Balandžio 16 d. chicagieėiai, 
atsilygindami Dzimdziams už jų 
kultūringą pasidarbavimą, su-, 
rengė jiems išleistuvių koncer
tą Lietuvių Auditorijoje. Pub
likos buvo pilna svetainė, — 
virš 800. Programe dalyvavo 
ŠirvaitėX}aįfcienė, Rakauskienė, 
baritonas Sabonis, artistas Ku- » 
dirka, Stogis, komp. Pocius ir 
pianistas Jozavitas. Pabaigą 
Dzimdziai apvainikavo gražio
mis dainelėmis Vanagaičio kom 
pozicijos. Viską Patyręs.

NEW BRITAIN, CONN.

Atsakymas “Parapijonui,” ku
ris apšmeižė “Varpiečius”

i st i estą 
daugiau 
ar nėra 
bet ne-

“Garso” 14 nr. kokis ten “Pa- 
rapijonas” parašė koresponden
ciją, visai aplenkdamas teisybę 
ir užgaudamas “Varpo” Drau
giją, kuri čionai yra visų ger
biama, kaipo kultūrinė organi
zacija.

Jis rašo, girdi, nuėjęs į Var- 
piečių Kliubą, pastebėjęs ant 
stalo krūvą laikraščių ir pa
matęs ant pat viršaus 
“Laisvę,” “Dirvą” ir 
tokių. Pavertęs toliau, 
bent vieno katalikiško,
radęs. Paskui apsidairęs ir pa
matęs prie stalų lošia kortomis. 
Tai žmogus gu nuliūdimu ir ap
leidęs Kliubą, kaipo laisvamanių 
lizdą.

Gada, kad Parapijonas nepa
vertė ir toiiaus laikraščių; bū
tų radęs ir katalikiškų, tų tar
pe ir “Darbininką.” Matyt ma
žai su laikraščiais apsipažinęs. 
Teisybė, kad čionai nei narių 
nei svečių niekas nevaržo nei 
Romos nei Maskvos internacio
nalais, bet užtai čia nėra jokių 
ir partijų; vis dirba tik tautai 
ir dailės srityje. Varpiečiai už
laiko kambarius, turi žymesnių 
Lietuvos didvyrių paveikslus 
ant sienų, ir skaito visokius 
laikraščius. Jie padeda ir ki
tiems, jeigu tik gerai kas dir
ba. Kas jei ne “Varpo” Choras 
išpildė programą S. L. R.-K, A ? , 
Kas, kad ne jie pirmieji pasta
tė Amerikoje milžinišką veikalą 
“Valdovo Sūnūs?” Kas nuolatos 
duoda koncertus ir 
scenos veikalų? Vis 
piečiai.”

Kozyromis 
pinigų neigi 
Jei vieni ar
zyroms del laisvo laiko pralei
dimo, tai nieko blogo, nes ir 
didžiausi pasaulio veikėjai daž
nai tuo pasibovija, Ką tas ken
kia Parapijonui ar lietuvybe?

Jeigu pats P. rašo, kad kun. 
E. Grikis išvaikęs vyčius, tai 
turbūt jie buvo nereikalingi, ir 
Čionai Varpiečiai nekalti, kai 
patys parapjonai savuosius vai
ko laukan. Ir jeigu pas laisvų 
pažiūrų žmones publika lankosi 
į parengimus, tai turbūt publika 
mato, kad yra nauda sau ir sa
vo tautybei. A. Buinis.

vaidinimus
tai “Var-

negroja iščionai 
azartus varinėja, 
kiti pamėto ko-

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikražčių Chicagoj. 
Norinti užsiraSyti “Vienybę’’ ar 
tiŽmokčti prenumeratų bei pirk
ti ^črų, kreipkitės šiuo antrašu: 

927 W. 34th PLACE 
Chicago, IU.

Phone — Boulevard 0527

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
’ Nuo 2 iki 4 

Nuo 7 iki 8
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

A. M.
P. M.
P. M.
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Kristaus Mokslas ir Šių Laikų Kunigai
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Rašo Racionalus

I VI-
Ar Tikėjimas Apsimoka

v’...i.' r. n. y '.b. Ji  -...... :....... . zg.ijiasL

nių, tikinti — o ypač kunigai — 
visai nepaiso; kuomet svietiški 
žmonės susilaiko nuo paleistu
vystės, tai patys kunigai aiš
kiai paleistuvauja.

Paleistuvnamiai šalo Vatika
no, katalikiškoj Ispanijoj, Por
tugalijoj, Franci joj žydi neblo- 
giaus kai]) kitose mažiau tiko- 
jimiškosc šalyse. Kunigas Gu
rauskas “užgulė'’ ant žydelkos; 
kun. Dikinevičius vedė po sve
tima pavarde; kunigas Maco- 
ehas užmušė broli, kad gyvent 
su jo pačia: kun. Schmidtas ap 
vaisino merginą, ir kai obarci- 
ja nepasisekė, tai supjaustė j 
šmotus, — ir taip be galo ir be 
krašto.

O kas gi darosi vienuolynuo
se?

Reiškia, tikėjimas dažnai tik 
biznis ir priedanga blogiems 
darbams. Tikėjimas blogų dar-| 
bu — nei paleistuvystės nei 
žmogžudystės — nesulaiko. Su
laiko tik žmogaus protą nuo pro 
greso.

žmogus yra priverčiamas ti
kėti, o ne žinoti. Kuomet žmo
gus nežino, iš ko yra menulis 
padarytas, ir jei kas jam pasa
ko, kad mėnulis yra padarytas 
iš šveicarų sūrio, tai jis ir ma
no, kad mėnulis yrd iš šveicarų 
sūrio — reiškia jis tiki.

žmogus tiki i ką nors, kol 
jis nežino; kaip sužino, tai jis 
jau netiki, — jis jau žino.

Tikėjimas mokina žmones ne 
žinoti, bet tikėti — tikėti kam, 
nors tas yra priešinga teisybei.

Tikėjimas žmonėms apsukę 
protą, ir žmonės vietoj neuž-

Nuo pat savo pradžios žmo
gus nežinojo, iš kur jis paeina, 
ir todėl pradėjo visaip spėlioti 
apie savo padėjimą, pradėjo 
tikėti, — kad tokiu būdu ar ki
tokiu jis atsirado, kad tai nuo 
tokios ar kitokios galės jo buvi
mas priklauso.

žmonės tiki nuo tūkstančiu 
metų. Per tą laiką tikėjimai 
mainėsi, keitėsi. Kiekvieno tikė
jimo linkme atsiėmė savo išpla 
tinimui ir palaikymui nesuskai
tomas kraujo ir mirties aukas; 
kieikvieinam tikėjimui buvo išsta 
tyta rūmai ir bažnyčios. Apart 
to dar buvo “šventosios karės.” 
Vardan tikėjimo milionai gyvas 
čių pakirsta, jūros prakaito iš
lieta, upės ašarų patvindinta, 
kalnai aukso išaikvota.

Tikslas to viso neva buvo 
padaryti žmones gerais: sustab
dyti užmušėjystę, neteisingu
mą, godumą ir paleistuvystę.

Ar tikėjimas tą padarė? Ar, 
ant kiek gyvasčių ir turto iš
aikvota, ant tiek žmonės page
rėjo?

— Ar tikėjimas apsimoka?
Tikėjimas nė kiek žmogaus 

nepadaro geresniu. Palyginkime 
vieno tikėjimo žmones su kito, 
palyginkime tikinčius su netikin 
čiai's, ir pamatysime, kad tikin
ti už netikinčius nė kiek nege- 
resni, bet tankiai blogesni. 
Kuomet laisvai protaujanti žmo 
nes susilaiko nuo žudymo žmo

mušti, — užmuša; vietoj‘nepa
leistu vauit, — paleistuvauja. 
Vietoj eit j pasaulį ir surasti 
gyvenimo paslaptis, klejoja tam 
so j e.

Ir tai .vis kaltė kunigų. Jie 
yra saumyliai ir veidmainiai. 
Atsickimui savo tikslų jie nesi- 
drov griebtis nešvariausių jmo 
nių. Jie kalba apie prakilniuo
sius žmogaus jausmus, ir pas
kui ant jų pilia paplavas. Jie

Nesirūpink
Rašo Anis Rūkas

“...Bepigu nesirūpint tam, ku
ris nėra vargo matęs” patėmi- 
jo viena moteriškė į mano temą 
— rūpesnio kenksmingumas.

Panašių nuomonių daug yra; 
be rūpesčio žmogus negalįs gy
vent. !

Dauguma mano, kad turtas ir 
gyvenimo išteklius prašalina rū
pestį: tačiau toks manymas nė
ra įrodymas, nors dažnai gir- 
džiama kalbant: “kad aš jo vie
toj būčia, gyvenčia kaip ponas, 
be rūpesčio.” »

Toks manymas paviršutinis - 
mums rodos, kad taip.

Prisižiūrėkime į artimus, pa
žįstamus; į suvargusius ir į per 
tekusius; rasime pas suvargu
sius užtenkamai linksmumo, 
šviesios minos, ir rasime pas 
turtingesnius ganėtinai rūpes
čio, dvasios surūgimo ir aimana 
vimų, lyg ant krašto bedugnės 
sėdint.

Rūpestis ne išorinių sąlygų, 
ar įspūdžių pasėka, o pilnai iš-

pardavoja “Dievo malones;’’ jie 
pardavėja patį “Dievą.”

Gi užmušystes gali sulaikyti 
ne tikėjimiški išvedžiojimai, 
bet prašalinimas tų visų prie
žasčių del kurių užmušėjystės 
atsitinka. Dorą gali įvykdyti ne 
tikėjimas, bet moksliškas išaiš
kinimas, ką doras gyvenimas 
reiškia žmogaus gyvenime.

(Toliaus Bus)

"vidinių dvasios sąlygų, — be
tvarkė.

Stoka pasitikėjimo — rūpes
tis.

Rūpesčio artimos sesers — 
abejonė, baime ir beviltė; ki
taip — neigiamos dvasios są
lygos, kurios prie nieko tveria
mo neveda, atpenč, slopina tei
giamąsias sąlygas, blogina dės- 
tį, jau nekalbant apie kenki
mą sveikatai.

Stoka pasitikėjimo gamina 
rūpestį.

Tūlas mano, kad nesirūpintų, 
dangus ant jo galvos nukristų. 
Ramus mintijimas, planavimas, 
su vilčia, tai ne rūpestis, o pa
prasta dvasinė ruoša, be kurios 
gyvas žmogus neišbūna, nors 
sakoma, kad “gyvena be rūpes
čių.’’

Jei planavimą, svarstymą, 
mintijimą su vilčia pavadint rū
pesčiu, tai teks rūpestis teigia- 
tnojo pobūdžio sveikas ir nau
dingas. Ruošiamasis rūpestis, 
turi būt veiksmo sekamas; su
planavai — veik! Nenusisekė 
— bandyk antrą syk, tretį, ket 

virtą, o nepasiduok nusimini
mam kad užsitelbtų vilties.

Dauguma rūpinasi ateičia, — 
įgimtas paprotis, kuris paraly
žiuoja žmogaus statomąsias 
(konsitruktyves) jėgas, temdo 
visas galimybes. Ramus žmogus 
ir sunkiausioj padėty suranda 
palengvėjimo būdą, kuomet rū
pestingas liks kur buvęs, jei gi
liau neįklimps. Atsitikimas, kur, 
gręsia pavojus ar mirtis, rūpes
tis jei pirm laiko nenumariną 
— ncišgelbi. Dažnai ateities juo 
da rūpestis, baimė, esti tueiu 
baubu; to pavojaus nesama, ko
kio tyliai (pasyviai) laukiama.

Nėra taip blogos padėties, 
kad ramus būdamas nesurastų 
savy kibirkštėlės vilties-pasiti- 
kėjimo, kuris pasireiškia plana
vę ik sm u.

Kaip vi Itis-pasi tikėjimas, už
žiebia kituose mumims patikė
jimų, taip rūpestis-nusiminimas 
užkrečia kitus; žinant kad blo
goj padėty, iš kito pagalba rei
kalinga ; reik s'usivaldyt, atmint 
savo minos pasėką.

Tūli žmonės, nors viskuom 
gerai apteikti: sveikata, ekono
miškai ir pinigiškai, bet dau
giau dejuoja-rūpinas, negu su- 
vargė'lis; rodos lyg visas pasau
lis jų turto tykoja; tokis žmo
gus netik kitais, bet ir savim 
mažai pasitiki; rodos, jei jis 
susirgtų, ar pasišalintų, visas 
jo turtas galas žino kur ding
tų.

Ncaimanuok, kas vakar nuti
ko; vakar baigėsi praėjusia nak 
čia, o gyvenk šia diena. Jei 
viskas žuvo ir dingę — būk ra
id uš, džiaugkiš,' kad gyvas li

kai. Rytoj kita diena — nauja 
•viltis 1 Vėl įgysi, ko geidi.

Jei negali užžiėbt vilties, at
gaivint pasitikėjimo — nėra rei 
kalo krimstis rūpesčiu.

Būk ramus!

‘DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI
GARSINKIKTĖS 
“VIENYBĖJE”

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—o—
Kalėdų giesmė_____ 30c
Dul dul dūdele__ _— 50c
Stasys ______________ 50c
Dzimdzi-Drimdzi------ 25c
Malda, žuvųsiems už Lie

tuvos Laisvę —30c
Vilnius____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko ___________50c
Adresuokite 
“VIENYBĖ”

193 Grand St., Bklyn, N. Y.

JAU 
pripa- 
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remili lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit,, kad visada remsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iŠ goriausio 
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 gerų Ci
garų!
Vicųgenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijoje, Storuose, pas barbenus, 
kli ubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų 

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų “išsiun
čia m Cigarus visur po Amerikų j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adrenuot:

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuesam laike ir vakarais.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” ' 1

ŠĖRŲI '

America193 GRAND STREET BROOKLYN, N. YPres. Roosevelt”

3E &

VIENYBES“ AGENTŪRA

VIENYBĖS” EKSKURSIJA
GEGUZ1O-MAY 30 D.
Vienybės” Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai 

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu

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

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

Iš New Yorko Kaunan ir Atgal
PER BREMENĄ

UNITED STATES LINIJOS 
.■ K F- • i < f

LAIVAIS
, : - ’ t? r 1 ’ ■

PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“

Visi, norinti pasinaudoti šia nepaprasta proga atlankyti 1Lietuvą, privalo pasirūpinti pasportus ir kitus dokumentus.

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

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

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

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

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

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 ypi gerai 
apsipažinęs su kelionės sąlygomis Europojė.

JisrVažiuos-Laivu- -| iWl:
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NAUJAUSI MUSŲ RAŠTAI

pala-
“Ru-

“Bez-

r _______
»

A. Vienuolis. Raštai. II kny
ga. — 1922 m. 195 puslapiai. 
“Švyturio“ B-vės Knygynas. 
3305 So. Halsted St., Chicago, 
IIL Kaina 80c. Gaunama ir “Vie 
nybė»” Knygyne, 193 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Turinys: “Inteligentų 
ta,” “Nemiego naktys,’’ 
dens gėlės,” “Idealistas,” 
ilžk»nė.H, ’ ’ “Redaktoriaus
mč.’’ “Kinta laikai, nepastovi 
Ir žmogaus laimė.“ Toliau seka: 

<vIš karo korespondento užrašo
mosios knygutės: Partizanai. 
Karžygiai. Zarasų krašto įspū
džiai. Atleisk jiems Viešpatie. 
Bermontininkai, šnipas. Uždavi
nys. Raudonas ir baltas.“

štai ir antras mūsų talentin
go rašj”tojo Raštų tomas. Vie- 
■niioHs didelis Žmonių sielų ži
novas. Kas jo papasakota — tai 
yra neginčijama tiesa, gili psi
chologija, gili studija ir perskai 
tęs žmogus imi ir giliai susi
mąstai. Tiek teisybės, tiek pra
kilnių minčių ir podraug bai
laus ir žiauraus gyvenimo pa
sekmių. štai kad ir apysakoje 
“Inteligentų Palatoje“ pasako
jama apie didįjį karą, kuris pa
siekė ir Lietuvą. Lietuvė Dra
gūnaitė buvo gražuolė, tarnavo 
viename Vilniaus viešbutyje, at 
einant vokinečrams į Vilnių, ji 
sykiu su kitais pabėgo į sodžių, 
nes Vilniuj jau buvo prasidė
jęs badas. Apsigyveno pas vie
ną vokietį leitenantą. Apsirgo. 
Leitenantui nebuvo leista vežti 
ja gydyti Vokietijon, tai paliko 
ją, kaipo nereikalingą daiktą. 
Ką jai liko daryti? Nei ko pa
valgyti, nei kur prisiglausti. 
Visas jos tragingas gyvenimas 
pasibaigė tuo, kad ji galų gale 
pakliuvo į beprotnamį... Kad gi 
ji tik viena būtų lietuvė. Yra 
ttn ir daugiau panašių žmonių. 
Jų tarpe yra Mokytoja Tamo
šiūnaitė. Buvo įtarta šnipinėji
me, todėl ją vienas vokiečių 
leitenantas pasodino į kalėjimą 
irj^taip varge išsėdėjo dvejus 
metus be jokio teismo ir tar
dymo, kol galų gale išėjo iš 
proto. Tokių atsitikimų karo me 
tu Lietuvoje buvo daug... Kiek 
pcikentėta nekaltai — nieks ne 
suskaitys... Trečioji tos apysa
kos auka, grafų tarnaitė Veru
tė, Ją kėsinosi išgėdinti ari- 

bet ilgai tat

kėši ir reikia atsitikimo, kad 
tapo vienoje bažnyčioje išplėš
ta skardinė su pinigais, ir kaži 
kaip puola a.nt jos įtarimas. Į- 
tarimui ne«u*kun buvo atsirasti: 
ji turėjo priešų žuravliovą ir 
pačią grafaitę. Verutė buvo la
bai graži, gražesnė už grafaitę 
ir grafas šusteria, kuris turėjo 
vesti grafaitę, ėmė meilintis Ve 
rutei ir gal būtų net su ja apsi
vedęs, bet nelaimei prapuola 
grafaitės apyrankė. įtarimas 
puola ant Verutės, tatai grafai
tė Šalinasi nuo Verutės ir ima 
nekęsti ir net keršyti už savo 
jaunikį, na ir galų gale vagystė 
(bažnyčioje... Visi įtarimai daro
mi nelaimingai Verutei, ši, ma
tydama, kad ją nekaltą įtaria, 
pabėga iš dvaro, bet ją pagau
na anstolis žuravliovas į savo 
nagus ir primušęs nagaika, įsi- 
gabena savo auką į kalėjimą, 
bet Verutė didelio susikrimti
mo apimta išeina iš proto ir pa
tenka į bepročių ligoninę. Karo 
metu niekas ja nesirūpina. Tai 
neišpasakyta didelė tragedija... 
Toje “Inteligentų Palatoje” yra 
dar keletas nelaimingų žmo
nių: senas rusų generolas ir pa
bėgęs iš vokiečių nelaisvės ru
sų karininkas. Po kiek laiko į 
tą pačią “Inteligentų palatą” 
pakliūva ir pats anstolis žurav
liovas ir tampa pasodintas gre
ta savo aukos Verutės... Argi 
reikia d i dermės t ragedi jos ?

O “Nemiego nakty ” gauni pa 
siskaityt-i dviejų tikrų brolių pa 
siika.'bėjimą. Vienas brolis tau
tininkas, antras ' komunistas 
džiovininkas. Tautininkas klau
sia komunisto, ką yra davusi 
proletarų .diktatūra:

...” žadėjote duonos — davė
te badą, skelbėte taiką, dešimtį 
karų pradėjote. Apiplėšėte vie
nus, apdovanojote kitus” ir tt. 
Griaudu, kad tai tikri broliai, 
bet teisybė... Daug tokių fak
tų...

Kita vėl didelė lietuvio trage
dija apysakoje "Idealistas’’ Vie 
nas lietuvis įsimyli gražią rusę 
ir nors kaži kas kuždėjo jam 
širdyje, kad daro klaidą, visdel- 
to veda ją, manydamas, kad kai 
jiedu atvažiuos į Lietuvą, 
ji. jo pati, mylėdama savo 
rą, pamylės ir jo Tėvynę... 
kur tau... Ji visa niekina. 
)i>tnrf^ka.?. Valką krikštija

tai

voslayų popas. Namuose nravo- 
slavija. Kai vaikas susirgo, ne
laimingas “Idealistas“ prie vai
ko lepšio taip į jį kalba: ...“Ne 
Lietuvos raudėmis išaugins ta
ve motulė, ne senovės kalba ji 
žadins tavo jauną sielą, nežavės 
tavęs sesutė gelsvakasė savo dai 
nomis... Gyvensi tvankiame mie 
ste, augštuose mūruose, kaip rū 
syse, svetimas rusams ir sveti
mas lietuviams...’’ Ar reikia 
graudi n gesnės istorijos? O kiek 
tokių nelaimingų “Idealistų“ 
minų tarpe? Kas juos besuskai- 
tys? Tai mūsų tautos gili trage 
di,ja...

Kitoje šios knygos dalyje tel
pa keletas tikrų atsitikimų iš 
Lietuvos karo mūšių su Ber
montininkais, Bolševikais ir Len 
kais. Kas tikrai nori susipa
žinti su mūsų pirmųjų karei
vių ir partizanų darbais, būti
nai privalo pasiskaityti. Ne ga
lybe mūsų kareiviai ir partiza
nai kovojo, bet savo didele drą
sa ir pasišventimu... Kiek čia 
įdomių, kartais net ir juokingų 
atsitikimų, nes ko kare neat
sitinka? Labai įdomu. Kitų da
lykų neminėsiu. Pakaks ir tų, 
kad parodžius A. Vienuolio raš
tų gražumą. Valio Vienuoli.

Tiuko Tėtė.

ODINĖS LIGOS

SEVERA’S

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

jESKO
n AntiseptiSkas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos imitacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptiekę.

. W. F. SEVERĄ CO. 
ČEOAR RAPIDS. IOWA

CONSTIPATION

no Čabano!

5<»c the Imu
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Jei pasiusite šį apgarsinimą j The 
Borden Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu*

Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno

Rūbsiuvių Ofise

(Feljetonas)
Rašo Jono I’agelbininkas

Užėjęs vieną rytą į rūbsiu
vių unijos ofisą, žiūriu — didy
sis Jonas, kad jau “diskusuo- 
ja” su keletu siuvėjų, tai “dis- 
kusuoja.” Einu paklausyti, apie 
ką čia taip. Klausau, Jonas sa
ko: “Bet jeigu buvo padaryta 
apkaltinimas, kad jis yra streik 
laužiavęs, tai turėjo būti tyri
nėjama,’’

— Kas tą kaltinimą padarė?
— klausia vienas iš arti stovin- 

i čių.
— Ar tu nematei kaip buvo 

“Laisvėje’’ rašyta! — pašoka 
Jonas, suspaudęs savo galingą 
kumštį.

— Negalima suvaikyti laik
raščio korespondentų “kaltini
mų,“ juo labiau kad po tom 
korespondencijom nepasirašo pa

vardės. Jeigu remtis korespon
dentais, ką jie rašo, tai, saky
sim B.mbalo protas senai reikė
jo tyrinėti, nes laikraščiai ga
na tankiai jį “bepročiu” vadi
na. O betgi, ar komunistai kada 
nors tyrinėjo jo protą? Ne. Tau 
taip pat per laikraščius buvo 
užmesta, kad tu būk turėjęs su 
unijos sekretorium Miliaucku 
nesusipratimų apie virš 100 dol.. 
bet komunistai ir tavęs netyri
nėjo.

Šitaip nupasakojo Jonui ki
tas šalia jo stovintis. Dar vie
nas įsimaišė aiškindamas, kad, 
jeigu nori kokį unijos narį kal
tinti prasižengime prieš uniją, 
tai turi paduoti raštišką skun
dą į uniją, o ne į laikraščius; 
taip pat priduoti liudininkus, 
sulyg konstitucijos.

Jonas susinervavo ir, girdi, 
**kad mes to visai netikėjom.“

Buvo gražaus juoko.

STRAIPSNIS 122

fum akyriaj* hm laika, 
nuo talko r.ildeiwlmc rtU 
kalu jUatniu buriančiom, 
molinom. Ir motinom, jau
nę kūdikiu

KMIkię apra^Mmai ir po- 
očjimaa yra Ualyka, gyro. 
a.arboa iri m ynai ir tautai 
Ir man jaučiam., kad tai 
yra dalykas, kurj mu tu
rima rafulIarUkais laiko
tarpiai* atvirai Ir lalaral 
prrgvUdratl

Priežiūra kūdikio akių, ausų nosies 
ir gerklės.

kUDIKIu
GEROVžs skYRIUS
DEL APRS PI N1MO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

ba “pieninius,” jr jų pasirodymas la-5 
bai įvairuoja. Priežiūra šitų laikinių; 
dantų yra labai svarbi. Juos reikia’ 
du sykiu į dienų apvalyti švelniai tri-’ 
nant su minkštu audeklu arba vata, 
pavilgyta su boraksinės rūgšties miši
niu. Kūdikiui augant didyn, reikia jį' 
pamokinti vartoti dantų šepetukų, 
sveikumą antrųjų (Įtintų priklauso 
mini nuo priežiūros “pieninių.”

Antrieji arba amžinieji dantys 
sirodo apie šeštus arba septintus
dikio metus. Sete pareina 32 dantys. 
Priežiūra šitų dantų yra pirmaeilės 
svarbos. Yra saugus paprotį* kas še
ši mėnesiai duoti geram 
žiūrėti kūdikio dantis.

nes 
*r

pa- 
kū-

dantistui ap-

duok geriau-.
žindyti sava

• ■ ;

Melagių Gūštos Brooklyno Dirbtuvėse

(Feljetonas)
Rašo Darbkovas

Ir ką tie mūsų kūlokai-komu- 
nistai neišsimislys! Prie naujau 
siu jų išradimų reikia užrekor- 
duoti dar vieną “invention.” 
Tai gūštų sukimas.

Jie dabar pradėjo sukti to
kias gūštas rūbsiuvių dirbtuvė
se, kurios sistemačiai pradės 
“daibuctę” pjudymo vienų dar
bininkų prieš kitus. Kurioje dir 
• tuvėje susisuks 
tai jos tikslu bus 
ti. nravardžiuoti, 
darbiniižkus, kurie
ne komunistai. Tos guštos įneš 
piktumo ir nesutikimų į dirbtu
vę; nes kitaip manančius žmo
nes ims niekinti.

šalia gūštų dar statoma ir 
j rovokatoriai-melagiai “korės- 
pondentai.’’ Pastarieji yra vadi 
narni sulyg “sovietiškos“ be
tvarkės — “darhfco»vai«.“ šito
kio “dartkovo” užduotimi yra 
— kožną dieną einant iš darbo 
užeiti į “Milžtuvė“ ofisą ir

bū-
su-

mo
jau 

Bernoto dirbtuvėje

Depk 9

tokia gušta. 
pulti, niekin- 
įžeisti kitus 
tik pasirodys

tenai pripasakoti visokių 
tų ir nebūtų dalykų, iš ko 
darys “vietines žinias.” 

Nekuriose dirbtuvėse tie 
Jagiai, “Milžtuvės” šnipai 
pasirodė,
jais yra Paulovič ir Jankoviė. 
Mičiulio - 
dirbtuvėje Jonas Kūlokas ir 
Bobutesius Juokūbobis. Pas 
šalaviejų — Asilaitis ir Vencas. 
Iš kitų dirbtuvių dar nesužino
ta. šitie žmonės turi užeiti prie 
“Milžtuvės” kožną vakarą ir 
išduoti “raportą” iš dirbtuvės 
savo vyskupui Bimbalui.

Kuris retai užeis ir mažai pa
sakys, tas bus prastas “darfo- 
kovas.“ Katras norės gauti ge
ro “darbkevo“ vardą, tas turės 
daug meluoti. Tokis “darbko- 
vas” ant Kalėdų gaus “pra- 
zentą ’ — V’abaleikos apatinių 
kelnių guzuką ir turės nešioti 
ant kaklo iki ateis “proletaria
to diktatūros diena,” o potam 
— bus pašauktas į “pirmas ei
les.”

Ki-ki-ki. Beržiečio
Jonas Kūlokas 

Juokūbobis.

Dainininko P. Olekos Sveikinimas 
U Amerikiečiams

Use BEECHAM’S PILLS

. for tho relief of Con
stipation, Biliousness, 

Sick nendathe nnd f»r 
moving the Bowels.

Helps cienr the skin

.ii

ConUi na
Buy from your druggist 

25c and

BEEOiAMS 
PILLS i

Babies 
Love

Forr all stomach 
intestinal troubles 
disturbances duo 
teething, there is
thing bettor than a 
safe Inf ants ’ aud 
Children’s Laxative.

Mrs. Winslows 
Strop ■

(P. Oleka, gastroliavęs kon
certais Amerikoje su pp. Byra 
ir Leškevičium. rašo 
bei” sekantį laiškelį): 
Roma. Italija 
Balandžio 6, 1925.

Gerbiamieji: —-
Sveikinu Tamstas ir 

merikiečius iš tolimos
Aš čion sėdžiu jau penktas mė- 
•iuo ir neužilgo žadu traukti 
Kaunan. Esu laimingas, nes te
ko gauti gerą dainavimo profe- 
.( rių. M. Bustini, su kuriuo pa
dariau pažangos. Bet bijau daug

“Vieny-

visus a- 
Romos.

TROJANKA
Registruotas vardas J S. V. Pat.

Ofisų

GROBLEWSKI
■Susideda iš 17 geriausių ir Ivie 

žiaurių žolelių ir gydančių šaknų, 
įkąri yra rinktos ant Karpatų, Tat, 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrnto ir Tigro Kloniuo 

ne, ir taip iš kitų krajsvų šalių.
Ynrtokit šitas žoleles del nosma 

gumų skilvio, taip kaip del nema- 
limo, prasto žlebčiojimo arba skau

smo po krūtine.
Sutaisyta per Groblauskų suvirš 

30 metų. Reikalaukit Groblnusko ir 
i visados gausit tikrų, lietuviškų tro- 

| Įjankų.
žiūrėkit del mūsų markos apgy- 

įnimo.
Išdirbtas į dvi formatas šaknų: 

Mielos Šaknys (stambios) kaina 35c. 
iuž pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalai! 

jj»t-

Del rniimntiikų skausmų, norviš 
;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 aug&iau minėtų reikalų vi
sados vnftaktt GrOblausko Zmiječ 
titką.. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 ūž 
bonkų. RaSykit del knygutės No. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Penn.

Yra pirmos svarbos dalyku užlaikyti 
kūdikio akis, ausis, nosį ir gerklę 
švariai. Kiekvienas menkutis ausų už
degimas, arba tekėjimas iš ausų, nors 
ir manytum nesvarbiu, reikalauja tuč- 
tuojinės gydytojo apžiūros. Greitas 
gydymas gali išvengti apžabalimo, ar 
apkartimo. Priprastas ir geras van
duo del akių plovimo yra borakso rūg
štis (boracic acid). Jos pusę šaukšte
lio reikia 
dens.

Visados savo kūdikiui 
Sį maistų. Jei negali 
kūdikio, neeksperimentuok su įvairiai^ 
preparatais, bet pradėk tuoj gerai —- 
duok jum tų maistų, kuris padarė dau
giau sveikų ir vikrių vyrų bei motery 
rų, negu visi kiti kūdikių preparatai 
krūvon sudėti — duok savo kūdikiui 
Borden’s Eagle Brand Pienų, maistų., 
kuris išauklėjo vikrias kojas ir svei
kus kūnus. Jis remiamas ir rekomen
duojamas gydytojų delei jo augštou 
kokybės ir vienodos sudėties. Milionai 
ir milionai kūdikių išaugo j vikrius 
berniukus bei mergaites del motinų 
geros priežiūros ir maistingumo, kurį, 
suteikia Borden's Eagle Pienas.

įdėti į paintę virinto van-
Skaityk gitus straipsnius 

kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

Dantys

kūdikis turi prasikalti don-Sveikas
t is tarp Šešto ir septinto mėnesio. Dvi
dešimts dantų sudaro pirmų setų, ar-

ąjoj
’»R aotn^ooų K0 

y idaa py x-uoH 
JV OBOąeftdV 08OSJA 

*1$ (»<») *q«j,) 
•998 9l«qDMl SPPia 

•otnpąr^isja od 
18nauda st»nMĮj.)3 

•stn«j£i sVįiniUOJj

SlDtkNYSi

$15.00 ir augityn

Balto, Žalio ir Raudono 14kt.l 
aukso moteriškų laikrodėlių 
Galima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

g
g
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Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ AFDRAUD08 IB PASALTOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo susiorganizavlmo Iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

apie skve rašyti, nes nenoriu 
būti “pyragų puodu.” Turiu tik 
prisipažinti, kad nesirengiau ir 
nesirengiu dainuoti italų operoj 
(kaip tą moka skambinti apie 
save kai-kurie mūsų pasauliniai 
artistai), nes dainuoti Italijoj 
tai nėra lengvas šposas! Tiesa, 
pas juos dainuoja visi, bet bal
so ir artistų maža: ką geresnio 
italai turi, tai visi pas jus Ame
rikoje. Tiesa, jie nenoromis ir 
kaip šunis įsileidžia už pinigu < 
dainuoti operon kokį svetimtau
tį, bet ir tai gerai žinantį ita
lų kalbą. Nk, užteks!

Kaip sekasi pas jus mūsų 
Vanagaičiui?

Džiaugiuos, kad neužHgo va
žiuosiu Lietuvon, pasilsėti ant 
savo gimtosios žolelės. Baisiai 
pavargstu, nes be dainavime 
dar studijuoju dekoracijos, ar
chitektūros stylius, italų kalbą 
ir fektuotę. Be to dar porą sy
kių į savaitę turiu ansamblius.

Sudiev* Man visuomet malonu 
yra atsiminti tamstų prie ma
nęs ir mano draugų prielanku
mą ir visų amerikiečių vaišin
gumą. Jūsų P. Oleka.

t„, j, — i , i b.!... L .—u. . ...
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Tikra Lietuviška Duona | 
kepa 

Keptuvė 
įstaiga)

kurią

„Garsas"
(Seninusia

miltų.
vestu-

Vi-

ruginių 
kniksus, 

pokiliams.
su užsakymais

Kepa duonų iš 
Taipgi kepome 
vėms ir kitiems 
suomot kreipkitės 
prie “Garsas“ Keptuvė. Siunčia-
ne duonų ir į kitus miestus.

W. MASIULEVI0H 
A. SURŪPSKIS 

(Savininkui)

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

H LA. kuopos randui visuose didesniuose miestuose. 
Narini priimami nuo IR iki 50 m. usliaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

Pašalpos Skyriai —
98.00, B oo ir 12.00 J savaitę.

Del platesnių Informacijų kreipkitės lino adresnt

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

Saitu. 
I 
plaCią 
COLD 
laidų

Kas yražmoganu amžiau priešu? — 
Jis netik sunkiausiu ligų įvaro, bet Ir 
bų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Amerikų pagarsėjusius URBAN’S 
POWDERS (Milteliu nno «alMo), Jokių
nobijo. Už 75 centus nl baksų apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo! .

URBO LAX TABS (25 centil nl akry- 
u nutę) yra kai kanuolė prieš kitų amžinų Imo 

gaus prieSų — vidurių užkietėjimų — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatliką Ir kliokiu 
vaistų tegalima gtutt gerų pu —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone Greenpoint 1411

WS

VIENAS IRTAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo mmij. ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje . 
mieato Brooklyn, bf. Y. tas būtų, nelaukdama* ilgai praneik k$ nori par- j 
duoti, o mos parduosime į trumpį laikį su gorinusio pntarnnvimn. i

Norėdami pirkti nam$ ar biznį vi
sados kreipkitės pas nm», n®« n>os

■ turimo įvairių namų ir biznių par- j 
davimui su mažu įnetimu ri ant 
lengvų išmokėjimų vilose dalyse

flyg" Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamu nuosavybę ir

Turėdamas 11,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumorins ap
rūpiname knotoisingiausini, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandas, sveikatų i rgyvastį, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

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

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

X
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Brooklyno ir Apylinkes Žinios
Operetes Choro Kvartetas 
Tarptautiniame Koncerte

■‘VlenybU’1 Adresui 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., TelefoiMi 1427 Gieenpoial
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Dar Viena Pramoga 
Lietuvoje “V-bčs” Ekskurs.

Gavome pranešimų iš Kauno, 
jogei “Vienybės” Ekškursijos 
(keleiviai, kurie išvažiuoja Ge
gužės 30 d. laivu “President 
Roosevelt” su palydovais “Vie
nybės” Redaktoriaus Juozo O. 
Sirvydo, pataikys ne tik į vie
nas labai dideles Tautos iškil
mes, būtent Veliuonoje atsibu
siančią didelę šventę Birželio 24 
d., t. y. per Jonines, bet taipgi 
pataikys į labai dideles iškil
mes Kaune, būtent į Ūkio ir 
Pramonės Parodą., kuri prasi
dės nuo Birželio 25 ir tęsis iki 
Birželio 29 d.

šitoje ekskursijoje, tarpe ki
tų daugelio žymių amerikiečių, 
važiuoja Lietuvon ir p-nė Diki- 
nienė, artistė čionai viešėjusi ir 
lošusi Chicagoje su “Dzimdzi- 
Drimdzi ”.

Visi, kurie nori taip gražum 
laiku “Vienybės” Ekskursą jon 
patekti ir kuriems jau išsiunti
nėta informacijos, meldžiame 
pasiskubinti su pasais. Taipgi 
ir tie, kurie dar informacijų 
negavo, prašoma nevilkinamai 
į mus kreiptis, o bus viskas į 
laiką pranešta.

“Vienybės” Agentūra 
, 193 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

Darbininkų Priešų 
Prakalbos

(kuri 
viliu-

Amalgameitų salėje 
pasirodė buvo komunistų 
gingai nusamdyta visai po ki
tų tikslų priedanga) pėtnyčioj 
įvyko prakalbos, kur kalbėjo to
kie suvedžiotojai darbininkų 
kaip Bimba ir Mizara. Publikos 
buvo perpus mažiau negu “trijų

r

redaktorių” prakalbose, ir susi-į to gardžiai nusijuokė. Jei, pa
dėjo iš 75 nuoš. sorkių mėgėjų 
ir 25 komunistų. Apie prakal
bas bus sekančiame “Vieny
bės” numery daugiau įdėta, čia 
tenka pastebėti,, kad nors buvo 
garsinta, bet Prūseika nedrįso 
stoti kalbėk kartu su savo drau 
gaiš. Buvęs..

Iš Rūbsiuvių 54“to 
Lokalo Mitingo

šį trečiadienį įvykęs siuvėjų 
mitingas, kaip ir kiti paskuti
niais laikais parodė, kad pas di
džiumą darbininkų yra sveikas 
darbininkiškas nusistatymas sa 
vo reikalų gynime ir mokėji
mas rimtai svarstyti reikalus. 
Miltingas taipgi parodė komu
nistų kvailumą ir pilną nesu
brendimą bei stoką,nuovokos.

Dar pirm atidarymo mitingo, 
matydami, kad dar mažai žmo
nių yra, vienas iš “beliežuvių” 
dži a ugsm inga i jau pasako j o: 
“Šiandien atgausime balsus.” 
Bet kaip pradėjo virsti į mi
tingą unijistai, ta viltis dingo. 
Sekr. Bubnys norėjo pasveikin
ti Černiauską, bet tas nosį pa
rietęs atrėžė: “aš su gengste- 
riais nesisveikinu.” Ten pat sto 
vėjęs žydelis, išgirdęs žodį — 
“gengster,” priėjęs ir klausia: 
“Kur čia gengsteriai, čia unijis
tai?” Černiauskas taip išsigan
do to žydelio, kad užsimovęs 
kepurę, dingo kaip kamparas.

Pirmu klausimu buvo apie 
pavelijimą Masiulio, Stelmoko 
ir kitų (šešių partnerių) šapos 
su 18-ka mašinų, čia komunis
tai parodė savo pirmutinį pro
to suklupimą. Jie atsistoję pa
sakojo, ar girdi, kad “kuodau- 
giau šapų bus, tuo mažesnės 
būsią darbininkų algos.” Visi iš

2 BENAI
ARCADIA HALL

Halsey Street ir Broadway, Brooklyn, N. Y.
— Rengia —

LIET. GIMNASTIKO KLIUBAS, Ine.
Subatoj, Gegužės (May) 2 d.f 1925

Pradžia 6 vai. — šokiai nuo 7 vai. vak.
Muzika J. Pasella, Geo. Asborn "Kentucky Six”

ĮŽANGA — 75c. YPATAT
Kliubo Kambarini: 168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 

Pirmutinis metinis Piknikas bus 24 d. Gegužės (May) 1925 m.

BALIUS 2 BENAI

fll&X SHRUPSKI
Visiems pažįitAmiema, draugams ir geros valios lietuviams 

atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais 
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

vyzdžiu, kokia pramonė papuo
la į trusto ranlkas, tada visas 
šapas valdo vienas ponas, kaip 
kokią vieną šapą. Tada jis daro 
su darbininkais ką nori, kitur 
nenueisi. Bet kuomet yra daug 
šapų, ir savininkai tų šapų varo 
konkurenciją, tai darbininkams 
labai sveika, nes jie vis gauna 
darbo ir didesnes algas.

Toliau pakilo klausimas apie 
užbondsavimą kasininko, čia ko 
muništai vėl buvo prieš. Mat 
jie tikisi, kad kada nors unijis
tai nusilpnės ir komunistai vėl 
galės lokalų “runyti..” O jie 
žino, kad bondsavimo kompani
jos vargiai bondsuotų kokį jų 
“drauguitį,” nes neivienas nėra 
užtektinai patikėtinas.

Toliau sorkes krėtė Briedu- 
kas, kuris prisipasakojo net prie 
to, būk Joint Boardas “skyręs 
$60 policijos reikalams.” Pri
spirtas prie sienos, vargšas ber 
nelis neturėjo kuo prirodyti sa
vo liežuvio vaisių ir todėl lo- 
kalas jį išmetė kaip keptą bly
ną iš delegatavimo Joint Boarde 
ir parinko teisingesnį ir suaugu 
sį vyrą, Petrošką.

Prūseika, “Darbo’’ redakto
rius teikėsi laišką lokalui pri- 
siūstti, teisindamas, kodėl nedė
jo lokalo korespondento, Mont
vilos, korespondencijos į kriau
čių organą. Jis tiek tegalėjo pa
siteisinti: esą kadangi kores
pondencija tilpo “Garse,” tai 
jis nematęs reikalo jos dėti 
“Darbe.’’ čia visas susirinki
mas juoku prapliupo iš tokio 
“gudraus” komunistų redakto
riaus. Tapo perleista rezoliuci
ja, atsišaukianti į kitus loka
lus išnešti tarimus Amalga
meitų viršininkams, kad cenzo
riaus už redaktorių kriaučiai 
darbininkai nenori. Ta rezoliuci
ja nutarta siusti visiems loka- 
lams, laikraščiams ir Amalga
meitų viršininkams. Rezoliucija 
reikalauja prašalinti Prūseiką.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
Briedukas, kuris dabar įsikibęs 
gynė Prūseiką, ir yra kaip ir 
“oficialia burna” komunistams; 
pora metų atgal Prūseiką vadi-' 
no “Liucipieriu su baltoms pir
štinaitėms, kuris cenzūruoja 
darbininkų raštus.”

Tas vėl prijuokino darbinin
kus.

Iš 34 lietuviškų šapų pilnai 
ar vidutiniškai jau dirba 18. 
Buvo nutarta Meierofo ir Ber- 
notos darbininkus padėti ant 
“listo,” nes jie senai nedirba, 
ačiū komunistų politikai. Bet da 
bar jie tapo išimti iš ofiso ir 
jiems suteikta darbai, žodžiu, 
padėtis siuvėjų atrodo bus šį
met gera ir nėra abejonės, kad 
darbininkai netik geriau dirbs, 
bet ir algas didesnes gaus.

Tik unijistai turi nepamiršti 
nuolatos į mitingus lankytis, 
nes jų priešai nesnaudžia ir 
pinkles darbininkų gerovei vis 
sprendžia. Buvęs.

Pereitą trečiadienį Balandžio 
22 d. vakare, Baltijos Valstybių 
ir Ungarų Vakarėly, Lietuvių 
Operetės Choro dvigubas kvar
tetas vedamas prof. K. Strum- 
skio, dalyvavo tarptautiniame 
koncerte, surengtame Cosmopo
litan Kliubo narių, daugiausia 
Columbia Universiteto studentų 
jų bendrabutyje International 
House, 500 Riverside Drive, N. 
Yorke.

Pirmiausiai programe buvo 
Estonai, kurie dainavo ir ro
dė savo šalies paveikslus. Fo
tam dainavo Latviai, kurie taip 
gi parodė paveiksluose savo 
žemlapį ir žymesnius latvių vei 
kėjus bei vietas.

Ant galio buvo lietuvių sky
rius. Operetės kvartetas, susi
dedąs iš šių choro narių: M. 
Strumskienė, A. Saurusaitienė, 
M. Bagužiūtė, A. Vencloviutė, 
J. Jokūbaitis, K. Kriaučiūnas, 
J. Zajankauskas ir K. Sauru- 
saitis, gražiai sudainavo “Bijū
nėlis,’’ “Aš Mergytė” ir “Va
žiavau dieną.’’ Polam pašoko: 
“Noriu miego” ir “Klumpako
jį.” Publikai labai patiko lie
tuvių dainos ir šokiai. Dar jau
triai sudainavo solo p-lė M. Ki- 
žiūtė, akompanuojant K. Kižiū- 
tei: “Kur bakūžė Samanota” ir 
“Pamylėjau vakar.” Buvo dar 
kalba lietuvio J. Dvileskio, iš 
Waterbury, Conn., Columbia U- 
niversiteto studento, kuris šiaip 
neblogai nupasakojo apie Lietu
vą ir kaip ji savo nepriklauso
mybę pasauliui paskelbė Vilniu
je. Tik lietuviai buvo nepaten
kinti tuo, kad jisai pamiršo pri
minti, jog Vilnius dabar yra 
lenkų banditų užgrobtas.

Publikos buvo visokių tautų 
virš 300, tik lietuvių buvo ne
daug. Vakarėlis darė gražaus 
įspūdžio.

šitame Cosmopolitan Kliube, : 
apart p. Dvileskio dar priguli 
moksleiviai Tamošaitis ir Gižus.

Svečias.

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS
— ALTSandaros kuopos su

sirinkimas įvyksta šį ketvirta
dienį Balandžio 30 d. “Vieny
bės'’ Svetainėje. Visi nariai bū
tinai susirinkit ir naujų atsives 
kit. Raštininkas.

PAGRAŽINK SAVO NAMĄ!
Geriausis lietuvis maliorius ir 

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

STANLEY BUKUNT
65 Elm Point Av.,

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

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

Valet Auto-Strop Razor

— “Margučių Vakarienes,” 
šauniai nusisekusios, aprašy
mas tilps sekančiame “V-bės” 
num.

Parsiduoda 6 šeimynų plytų namas, 
po 5 kambarius, su valgomuoju ir 
maudyne ant Wyckoff Av. netoli Wil
loughby Av. Kaina $15,000, pinigų į- 
nešti $2,000. Pigu. Klauskite Becker, 
159 Menahan St., netoli Wilson Av., 
arba telefonu Foxcroft 7218. (53

Paieškau darbininko, dženitoriaus 
pageibininko, darbas lengvas, valgis, 
guolis ir gera užmokestis. Klauskite 
pas dženitorių: 2052 — 77th St. (iš
lipti ant 20 Av. stoties važiuojant 
.ėst End subway į Coney Island). 

Brooklyn, N. Y. (51

Real Estate

Williamsburgh Sekcijoj 
šeimynų mūro namas,8 

kambariai šeimynai, baltas plu- 
mingas, elektros šviesa, švarūs 
kambariai. Rendų metams $3,- 
180. Kaina $19,500. Didelis bar- 
genas.

3 šeimynų mūro namas. Lo
tas 29 per 112. 17 kambariai, 3 
maudynės. Rendų metam $1920 
Elektros šviesa, visi šviesūs 
kambariai, netoli stoties. Kaina 
labai prieinanti. Reikia įmokėti 
$5,000. Yra ir garadžius.

2 šeimynų medinis namas, 11 
kambariai, 2 maudynės. Labai 
švarus namas. Kaina $8,000, 
cash $2,500.
VIENYBĖ” REAL ESTATE 

(VI. šabūnas, vedėjas) 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

5

Parsiduoda Armonika. Vokietijos iŠ- 
dirbystės su penkiom klevišių eiliom. 
Visiškai nauja. Parsiduoda pigia kai 
na. Atsišaukite: J. Lawrowsky, 172 
Moore St., Brooklyn, N. Y. (53

Parsiduoad groseraė ir delikatessen 
Biznis įdirbtas. 292 Metapolitan Av.

Parsiduoda Barbernė. Vienoj iš go
riausių apylinkėj, išdirbtas biznis per 
daugelį motų, vieta apgyventa lietu
viais. Todėl yra labai gera proga lie
tuviui barhftriui. Parsiduoda už labai 
prieinamų kuiną, nes greitai turi Ui
ti parduota. Kreipkitės; Ignas Ur
bonas, 197 Adams St., Newark, N. J.

(53

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

(53

Parsirendavoja Parlor Floor ir beis- 
nientas — 7 kambariai, 85 South 2nd 
St. (50

& LIETUVIŠKA AKU8EBKA W

M

t

Parsiduoda Lunch Ruimis ir grose- 
ris; biznis senai išdirbtas, priežastis 
pardavimo savininkus turi kitų biznį. 
Atsišaukite pas: Pranas Mancevičius, 
47 Gold St., kampas Plymouth St., 
Brooklyn, N. Y. (53

Reikalinga Moteris prie namų darbo 
ir pridabojiniui mažo vaikučio, nuo 
birželio (June) 15 dienos iki rugsėjo 

i (September) 15 d. Vieta Long Island 
prie Peconic Bay, prie gražių maudy
nių ir vasarnamiu. Apie .sulygau atsi-1' 
šaukite laišku: Jonas Trages, 
Jamesport, L. I., N. Y.

Parsiduoda Lietuvoj koloni
ja su žemo pirmos rūšies 
Virš 100 desetinų 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)

So.
Tel. Greenpoint 7831

BIZNIŲ PERMAINA
Nuo M. Ainerskienės ir A. šakiniu- 

skienės perėjo Lietuviška užeiga ir 
Lunch room Jonui Jurevičiui, po no. 
118 No. 4th St., kampas Berry St., 
Brooklyn, N. Y. ' (51

Parsiduoda saldainių storas, 
priežastis pardavimo — kitas 
biznis. Parsiduoda greit ir pi
giai. Atsišaukite: 1-10 N. 4 th St 
Brooklyn, N. Y. (51

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

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

Tel. Applegate 2660
(53) I

LIAUKU3 FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

451
Tel. Groenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

::

Marijona Tamklenš 
prie palagų ant pareikalavimo 
dienų ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dioniaiB. Darbų atlieka atsakau 
Šiai

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Telephone Triangle 1450
F o t o g

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir
numalevoja viso
kius paveikalui 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na lenui ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškaii 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitėi

JONAI
173 Bridge St.,

lino adresą;

STOKES
C. Brooklyn, N. T.

už prieinamų kainų

SO STAGG STREET 
Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6711

yra

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatlšku Būdu. Vaistai negydo, nes 
yru nuodais. Garsusis Dr. Osler’is, 
M. D., sako, kad tas yra geriausia gy
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O Dr. 
Reid, M.D., sako: "Viena diena
(Įauginu kūdikių išžudoma vaistais ne
gu kad senajam Botliejį aukoms krito 
nuo Herodo žudynės.’’

Tad nustok vartojęs!) nuodus-vaistus 
ir ateik į

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

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

Brooklyn, N. Y.
Patarimai Veltui

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

Nedėk nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

; ggyį

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

go Wall Bt., New York.
Tel. Hanover 6560

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTUBAUSKO 

53 Montleth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Sa valakas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

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

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

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

Vyrams, Moterims ir Vaikams
Prašau Tamistų reikalo atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

Brooklyn, N Y.

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

Tel. 4428 Greenpoint.

!
T

Tel. 595 Greenpoint.

270
koks

8-10
6262

8
1
6

iki 10 Iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

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

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

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 
nno
nuo

Nedaliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y. MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 

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

mus ant jūsų pačių1 loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus; medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 

Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

•1 Io, Ind Itr., Brooklyn, N. Y»
Telephone 885 Greenpoint

I’IRMAl LIETUVY! 
Ohlropr aktlk aa-Gydy toj m

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. T.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomi ir šventadieniai!: 

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

Tel. Greonpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTA3

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

K-Spindulių Diagnosa
Valandoi:

Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Nuo 1 po pietų iki 8 vai.

JONAS ambrožaitis^
MES UŽLAIKOM

Naujausios modos su pirmos rūšies 
akcijoms (Standard Action) ir su me
talinėms dūdelėms, kurio niekad ne
genda, Pluycriai, Pianai, Graniafonai 
ir Vargonėliai. Ant Ibugviausių išmo
kėjimų.

Turim ir antrnrankių playerių ir la
bai pigių, pradedant nuo $100 ir dau
giu ns.

Taipgi didžiausias eiles pagaminau) 
lietuviškų ir kitokių Rolų Pianams. 
RckoYdų Grnmafonains. Viskų prisiun- 
čiam į bile miestų S. V. Taisom, tū- 
ninani ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg

N*.
archyvo 
guigykU
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