
NO. 52

S'i,
i

Kaina 4 Centai

(Telephone: 2427 Green point)

TAD, MIELAS TAUTlITIt^ 
SKAITYKI “VIENYBf* — 
SUTEIKSI TĖVYNEI 

DIDŽIAUSIA GALYBfl

LITHUANIAN Tpi—WEEKLY
m' ...........   ■■.... .. ........ ■■■■............

Ketvirtadienis BALANDŽIO (April) 30 d., 1925 B’klyn, N. Y Kaina 4 Centai

Entered As Second Class Matter October 23, 1907, At The Post Office at Brooklyn, N Under the Act of March 3rd, 1879

4.

METAI XXXIX,—
(Telephone: 2427 GreenpointH

ANGLU IMPERIJA VĖL DARO 
ŽINGSNIUS LIKTI PREKYBOS

KARALIŲ IR PASIREMIA AUKSU
Amerikonai Duoda 300 Milionų Dolarių Kredi

to, Kad Anglams Tame Reikale Pagelbėjus

EUROPOS SPAUDA NEUŽGANĖDINTA 
HINDENBURGO IŠRINKIMU IR LAU
KIA NAUJO KARO.

i ------------------------------------

LONDON, Bal. 28. — Anglijos iždininkas Churchill 
paskelbė parliamentui, kad šiandien Anglija grįžta prie 
aukso saiko pinigams ir nuo tos dienos visi, kas norės, 
galės laisvai išvežti ir įsivežti auksą į Angliją. Už savo 
poperinius pinigus Anglija, pareikalavus, išmokės auksu.

Tas žingsnis yra didelės svarbos biznio pasauliui ii 
parodo, kad anglai bando užimti tą pirmą vietą pasaulio 
prekyboje, kurią turėjo pirm karo ir kurią vokiečiai no 
rėjo paveržti. Dabar auksu remiasi Amerika, Švedija, Vo 
kietija, Austrija ir Vengrija. Kitos šalys, kaip Lietuva ii 
Lenkija ir Rusija, taipgi auksu remiasi, bet jos draudžia 
išvežimą aukso be valstybės pavelijimo.

Amerikonai duoda anglams 300 milionus dolarių kre
dito, kad reikale palaikyti anglų sterlingo lygumą su auk 
su. Kiti anglai numato, kad Anglijai grįžus prie aukso 
pamato, kontrolę galų gale vistiek paims amerikonai.

* -- --I  

h BERLIN, Bal. 28. — Komunistai kviečia darbininkus 
paskelbti 21 valandų streiką dienoje kada Hindenburgas 
įžengs į Berliną. Socialistai gi kaltina komunistus, kad 
jie balsuodami už savo kandidatą, atėmė daug balsų nuo 
Markso ir todėl yra kaltininkai, kad Hindenburgas liko 
prezidentu.

* Alijantų spauda vienu balsu nurodo, kad Hindenbur- 
go išrinkimas yra “rimtas dalykas.” Lenkų spauda ir vei
kėjai net daug baimės reiškia, sakydami, kad naujas ka
ras neišvengtinas. Tą patį pasakoja ir rusų spauda, kuri 
taipgi išsigando “geležinio generolo,” taip skaudžiai ru
sus pamokinusio, žodžiu, Europoje auga nerimastis, ma
tant vokiečių atgimimą ir vienybę.

Naujausi Telegramai

Naujas Kongresas 
Rusų Komunistų

Maskva. Caro palociuje Krem 
le prasidėjo 14-ta konferencija 
komunistų partijos. Posėdžiai 
tęsės savaitę. Dalyvauja 500 
delegatų. Kongrese paaiškėjo, 
kad, išskyrus Zinovjevo, visi 
kiti Trockio priešai nori su juo 
susitaikinti. Zinovjevas todėl 
priešingas, kad Trockis rašo 
naują knygą, kurioje nurodo, 
kad Zinovjevas visai netinka 
vesti komunistų internacionalą 
ir kad jo principai ir taktika 
vaikiški.

šis komunistų kongresas, 
spėjama, didžiuma balsų pri
tars naujai politikai, kuri pa
velija kaimiečiams valdyti nuo
savybėje žemę ir samdyti dar
bininkus, taipgi steigti krautu
ves ir fabrikus.

Francijos Ministers
Bara Rusų Ambasadorių

Paris. Francijos užsienio rei
kalų ministeris, Briand, pasišau 
kęs rusų ambasadorių i.rasiną, 
skaudžiai išbarė už vedimą ko
munistinės propogandos. Krasi
nas gynėsi, kiek drūtas, kad jis 
jokios propogandos neveda ir 
nemano vesti.

Amerikonai Sugavo 
Francų Butlegerių Laivą

New York. Prohi'bicijos lai
vynas 20 mylių atstumo nuo čia 
sučiupo francūzų laivą Mous- 
mee, kuris vežė .$150,000 vertės 
vyno ir degtinės.

Povilas Pagadino 
Istorijos Faktus

Berlin. Tūli vokiečiai atiden
gė, kad vokiečių imperijos is
torijoje ikišiol valdonų vardai 
būdavę arba Vilhelmas, arba 
Fridrikas. Pradžia imperijos j- 
vyko 1870 metais ir imperatorių 
buvo Vilhelmas Pirmas. Po jo 
buvo Fridrikas, o po šio Vilhel
mas Antras. Tam mirus būtų 
valdęs kronprincas Fridrikas. 
Net revoliucija tokio vardų ei
lės nepagadino, kadangi prezi
dento Elberto vardas buvo Fri
drikas. Todėl nekurie tikėjosi, 
kad bus išrinktas Marksas, ku
rio vardas yra Vilhelmas, ir is
torinis faktas būtų toliau pra
tęstas. Bet išrinkus Hindenbur- 
gą. kurio vardas yra Povilas, 
istorija tapo “pagadinta."

Teisėjas Pavydi 
Plytninkui

Baltimore. Md. Nuleisdamas 
32 metų italą duoti žmonai po 
$10 kas savaitė pragyvenimui, 
tūlas teisėjas čia susidomėjo 
žinia, kad tas italas, bedėlioda- 
mas plyats. uždirbo sykį į tris 
dienas $130. Vidutinė gi jo alga 
į savaitę yra $72. Teisėjąs sa
kė, jei jis būtų žinojęs, kad to
kia yra ateitis plytininkų. jis 
niekad nebūtų studijavęs advo
katūros, bet būtų mokinęsis mū 
rininkų amato.

Detroit. Mayoras čia suspen
davo nuo vietų šešius valdinin
kus. nes pasirodė, kad jie buvo 
kyšininkai ir sukčiai. Jie ėmė 
kyšius nuo kontraktierių.

Doorn. Eks-kaizeris 90 
minutų kalbėjo savo šeimy
nai ir pakalikams apie s va r 
bą Hindenburgo, tapusio 
Vokietijos prezidentu. Iš 
džiaugsmo jis tarnams da
vė po ekstra porciją vyno.

—d—
London. Anglai vėl apdė

jo muitu filmas, automobi
lius, fonografus ir panašius 
dalykus, kurių didžiuma yra 
importuojama iš Amerikos. 
Darbininkų valdžia buvo tą 
muitą panaikinus.

—0—
Hague. Olandija, sekda

ma anglus, irgi nuėmė var
žymus aukso išvežimui ar 
įvežimui.

—o—
New York. Vietos policija 

prisiruošė prie pirmos ge
gužio, jei kas norėtų bėdos 
virti.

—o—
Berlin. Ministerių kabine

tas Vokietijoje pasilieka tas 
pats. Hindenburgas vietą ap 
,ms kitą savaitę.

London. Pramonininkai 
sako, kad Anglijos grįžimas 
prie aukso, privers kainas 
mušti 10 nuošimčių, idant 
susilyginti su Amerikos kai
nomis. Bet gali būti, kad 
kainos Amerikoje bus pa

Rado Babilio 
Bokšto Istoriją

Philadelphia. Vietos universi
teto muzėjaus direktorius pa
skelbė. kad muzėjaus ekspedi
cija Mesopotamijoj rado molio 
toblytėlę, kuri pasako kaip buvo 
statytas garsus Babilio bokštas, 
kuris, kaip Šventraštis sako, su 
maišęs žmonių kalbą ir pagim
dęs kalbų įvairybę. Pasirodo, 
kad tokį bokštą statė karalius 
miesto U r, Kaldejoje, vardu U r 
Engur. Jis karaliavo 2,300 me
tų pirm Kristaus.

Darbininkų Daugiau 
Negu Darbų

Cleveland. O. Paskelbus, kad 
yra vietų 600 darbininkų. į 
melsto darbo biurą subėgo virš 
tūkstantis kandidatų ir reikėje 
ekstra sargus pastatyti prie o- 
fiso. Darbą gavo 600 — kiti 
paleisti namo.

Amerikonams Rūpi 
Pinigai, ne Demokratija

Washington. Kalbos Ameri
kos valdininkų rodo, kad jie la
bai mažai paiso demokratijos, 
kalindami apie išrinkimą Hin
denburgo. Jie sako, jei vokiečių 
tauta nori monarkijos. tai jų 
biznis. Amerikonams tik rūpi, 
kad vokiečiai pildytų Dawes o 
planą ir atmokėtų reparacijas 
francūzams, kad tie galėtų at
mokėti savo skolas Amerikai.

Vokietijos Gelžkcliai
Kelia Kainas

Berlin. Nuo 1 gegužio kaina 
tikietų ir bagažo pervežimo Vo 
kietijos gelžkeliais bus pakelta 
10 nuošimčių. . . .

keltos 10 nuošimčių, idant 
susilyginti su anglų kaino
mis.

Atlanta, G a. Susekta šuo 
kaibis, kur jo dalyviai š-mu- 
geliuodavo opiumą į kalėji
mą.

—o—
Boston, Mass. Tūla mo

teris čia suskaitė, kad iš 
25 butlegerių tik vienas pa
kliūna policijai ir būna pa
baustas. Kiti kad ir pa
kliūna, bet išsisuka.

—o—
Maskva. Čia atvyko ke

turios moterys angles, at
stovės darbo unijų, tyrinėti 
padėtį darbininkų Rusijoje. 
Jos buvo iškilmingai patik
tos.

—°—
Paris. Sudaryta planas, 

kuriuo apie 10,000 Franci
jos mokyklos vaikui susi- 
rašinės su tokiu pat skai
čium Amerikos studentų.

Berlin. Tarpe reikstago 
partijų eina kova, kas turės 
prisiekdinti Hiųdenburgą. 
Socialistai nori, kad jų žmo
gus reikstago pirmininkas 
tą darbą atliktų, liet pagal 
taisykles priesaiką gali duo
ti ir bile vic^-pirmininkas, 
kurių yra ir is kitų partijų.

Kunigas Džiaugiasi, 
Kad Teatras Nudegė

Baltimore, Md. Aną dieną čia 
nudegė Lyceum teatras, buvęs 
ant Charles St. Tūlas kunigas 
dėlto viešai per pamokslą pa
reiškė savo džiaugsmą ir sakė, 
kad Dievas pabandęs savinin
kus, kadangi tas teatras rodyda 
vęs piktus paveikslus ir turėda
vęs begėdiškas iškabas.

Susirūpino Japonais 
Farmeriais ,

Willard. O. Vietos baltveidžiai 
farmeriai kelia didžiausi triukš
mą. kad 600 japonų nusipirko 
žemės čia ir žada užsiimti augi
nimu celerijų. Jie nori, kad ja
ponams būtų uždrausta pirkti 
šėmę Ohio valstijoj.

Žcnotas Vyras ir Mergina 
Sykiu Prapuolė

Detroit, Mich. Vietos laikraš
čiai praneša, kad sykiu prapuo
lė Domininkas Bolonis ir Fran
ces Kukliūtė. 16 metų amžiaus, 
lankiusi mokyklą. Prapuolimą 
raportavo policijai sykiu Bolo- 
nienė ir merginos motina. Bo- 
lonienė pasakoja, ji patėmijusi, 
kad jos vyras jau senai gerai 
stovi su mergina. Bėgdamas jis 
pasiėmė $100, tai yra visus šei
mynos pinigus, ir paliko ją su 
vaiku 4 metų ir kitu 19 mėne
sių.

Varšuva. Seimas ratifikavo 
konkordatą su popiežių ir t?ki, 
kad dabar viekas bus gerai.

New York. Plieno korporaci
ja paskelbė, kad išmokės eks
tra dividendą po 50 centų nuo 
Šero.

Žinios Iš Lietuvos
Kaunas. Baigė augščiausiuo-’ Suareštavo jau. — Valstybės 

ju laipsniu. Kazys Sruoga, vie- policijai pavyko suareštuoti lat 
nas iš gabiausių studentų Uni- vį šmugelninką Doršą, kuris, 
versitete Commerciale de St. kaipo praneša, nušovė, policijos 
GaH Šveicarijoje, laikydamas di valdininką Labotakį. Ir jo ben- 
plominius egzaminus iš yisuome dras — tūlas Andrius šlaža — 
nes ir teisės mokslų, gavo aug- suimtas. Abu arešiantu pavie-
ščihusiąjj pažymėjimo laipsnį.

Kad gautų diplomą, einant 
Univ. Com. taisyklėmis, privalo 
dar pusmetį pasilikti Šveicari
joje ir atlikti praktikos darbus 
privataus ūkio srity ir dalyvau 
ti jūrų uostų, įvairių valstybių 
biržų ir kitų prekybos įstaigų 
studijose. Tuo tikslu teks vyk
ti į Amsterdamą, Hamburgą, 
Rotterdam^, Triestą ir kitur.

St. Gallietis.

SUOMIJA IR LIETUVA
• Elsinkis. — Suomijos parla

mentas 2-IV. ratifikavo arbi
tražo sutartį su Estija, Latvi j t 
ir Lenkija. Per debatus paaiš
kėjo. kad neturima svarbių po
litinių tikslų.

Pareikšta taip pat simpatijos 
Lietuvai, švedų partijos atsto
vas šomanas ragina nepasiduo
ti Lenkijos įtakai lietuvių lenku, 
ginče del Vilniaus.

Užs. reik. min. p. Prokape at
sakė. kad Suomija šiuo reika
lu esanti neitrali ir santykiai 
su Lietuva esą ypatingai geri.

šviet. min. Vekola reiškia pa 
geidavimo kuogreičiausia suda
ryti arbitražo sutartį ir su Lie
tuva.

AMERIKOS VIZŲ DIRBIKAI
Rygoje prap’. to gandifi. kad 

kai-kurie specialistai emigraci
jos reikalais išgauna vizas įva
žiavimui Amerikos Jungt. Vai. 
Pasirėdė, kad tikrai būta tokių 
vizų išdavėjų. Vizos buvusios 
padirbtos, bet neaišku, ar su A- 
merikos konsulato valdininkų pa 
gelba ar ne. Amerikos konsulas 
užginčija konsulato, ar jo val
dininkų dalyvavimą toje afero
je. bet policija tardo ir kon
sulato darbuotojus. Bendrai tas 
dalykas laikomas paslapty ir vie 
šumon mažai kas išeina. Sako 
už tokias neteisingas vizas Ga
gentai ” ėmę po 400 dolarių. Jie 
parūpindavo ne tik vizas, bet 
ir slaptai veždavo Amerikon. 
Konsulas p. Hurklei vadina tokį 
pasitikėjimą tamsiems agen
tam.s absurdu, kadangi nėra jo
kios vilties Amerikon nuvykti 
ir apsigyventi nelegaliu būdu. 
"Agentai” esą išnaudotojai ir 
dažnai esą. pasitaiko, kad tokie 
"agentai” jūrių policijos už
klupti. savo slaptai vežamus 
pasažierius įmesdavo jūron, 
gelbėdami save. J. P—kis.

Ar nori žinoti
Kiek gyventojų 
yra jūsų valsčiuje 
Lietuvoje?

Skaityk —

POLICIJOS 
KALENDORIŲ

(Almanaką)

Kaina su prisiuntimu 
Vienas Doiaris

VIENYBĖ
193 Grand St.. Brooklyn, N. Y

totu Kretingos kalėjime.

šeimeniškiai, Užpalių vaisė. 
(“Vienybės” kor.) — šeimeniš- 
kių sodžiaus lauke yra gana di
delis ir augštas senovės piliakal
nis, užimąs pusę hektaro. Iš 
rytų pusės žymu kadaise buvu
sio mūro liekanos. Jo augštis 
virš dvidešimties metrų, o iš 
pietų pusės vargiai prilipamas. 
Dabar tas brangus senovės pali
kimas, yra žiauriai naikinamas 
ir jo viršūnė ariama...

Nejau mes tą senovės garsin
gą vietą taip ir toliau apleisime! 
Juk bočiai seniau del jo gyvy
bę savo dėjo, kraują liejo, kad 
tik priešas nepavergtų, o šian- 
Jc.i mes naikinam...

Pabudęs Vaidyla 
Iš LIETUVOS ŽEMĖS BANKO , 

VEIKIMO
A rt ė j a n t pa vasari ui p epą p ras

tai padidėjo iš žemės Banko pa- ‘ 
skoių reikalavimai. Savo laiku 
žemės ūkio ministerija buvo praį 
šiuši finansų ministerijos garan 
tijos leisti kredito 1 miliono li
tų ūkininkams sėklų nusipirkti. 
Žemės Bankas, atsižvelgdamas 
i menką praeitų metų derlių, 
leido ne 1 mil., bet pusantro 
mil. kredito tiems pat tikslams. 
Tačiau ir ši suma pasirodė per- 
maža. Dar reikalinga kelių šim
tų tūkstančių litų. Lygiai rei
kalingas kreditas ir atskiriems 
ūkininkams, kuriems iki šiol yra 
išduota 2,495,000 lt. Iš tos su
mos 2.000.000 yra garantuoti 
nekilnojamu turtu.

LIETUVIAI DARBININKAI 
NEBETURĖS DARBO 

LATVIJOJE
Ryga. Latvijos vidaus reika

lų ministerija pastaruoju laiku 
nusistatė suvaržyti įvažiavimą 
iš kitų valstybių, del padidėju
sios bedarbės. Taipgi nutarta 
prašyti Lietuvos vyriausybės 
pranešti, kad Latvijos miestuo
se nekvalifikuotieji darbininkai 
darbo negali rasti. Mat. dauge
lis anksčiau Rygoje ir kituose 
miestuose gyvenusiųjų, neradę 
sau darbo ir vietos Lietuvoje, 
nori grįžti atgal, bet čia taip 
pat darbo neranda ir pildo tik

Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!
"Vienybės’’ Ksiygynas seka visas naujenybes lietuvių literatūroje 

r mene ir šiuo sykiu gali pasiūlyti mėgėjams gaidas iš operų — 
•Faust" ir "Sevilijos Kirpėjas" — Lietuvių kalboje.

Iš OPEROS - FAUST" 
po 50 centų

Ii
(•>
<v>
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i».

1. Mefistofelio sęrenndn; "Tu, kuri dabar sapnuoji"
2. Deimantų Duinu: "Ach juokai, mau juokai’’ 

(Margarita V
3. Margaritos daina apie Tulės karalių: "Karaliavo

Kit kurt " . '. ■ •
4. Faustu dnitia: --Kanitiaa — Lyg burtai mane"
5. Gėlių Arija (Flower Song)
(i. Mefistofelio: "Aukso Stabas" — Vien tik aukaus 

valdo mus!' '•
7. Valentino Mukius, >*Aš turiu apleisti jau."

IS OPEROS "SE VILĖS KIRPĖJAS" 
Po 75 centus

. - . i
1. Figaro Knvatina: "Pirmūnai miesto kirpėjas prieš ju»

šitų gaidn jinimir tik ii'*didclj pirmutinį siuntinį. * 
l'žsakymus su pinigais siuskite;

"Vienybė"
103 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

S

&

( bedarbių eiles. Tuo pat tikslu, 
vidaus reikalų ministerija šį
met atvykstantiems iš kaimynių 
vaisytfcbių, ypač iš Lietuvos, že
mės ūkio darbininkams duos lęi 
dimus įvažiuoti Latvijon be tei
sės gyventi miestuose.

Debeikiai, Utenos aps. ("V- 
bes” kor.) — Debeikiai tai ne
didelis miestelis, ir parapija ne 
per didelė; žmonės gyvena pa
siturinčiai; tik apšvietos ma
ža. Laikraščių mažai tepareina, 
o iš Amerikos dar mažiau. Nors 
daug yra mūsų brolių ir sese
lių Debeikiečių Amerikoje, bet 
jie gal ir Amerikoje miega, ar 
apsileidę, kad net saviesiems 
nesiunčia laikraščių iš Amerikos 
Debeikiečiai gyvenanti Ajneriko 
je, pastebėję šią žinelę, nepa- 
gailėkit užrašyti saviesiams Lie 
tuvoje "Vienybę”, kuri yra la
bai prasiplatinus Lietuvoje ir 
su pamėgimu skaitoma vargšų/ 
artojų; ir jum bus malonu ir 
jauku, pagrįžus savo tėviškėn, 
kai rasite apsišvietusius savo 
brolius ir seseris.

J. Gogelis.

NAKTIES "ŠPUKAI" 
PILVIŠKIUOSE

Naktyje, iš 28-III į 29 d., ei
dami Pilviškių miestelio panak- 
tę 2 piliečiai, apie 3-čią valan
dą ryto, pastebėjo, priešais at
einant 'keturis vyrus. Panakti
niai, kaip visuomet einančius vė 
lame laike, užkalbino: "Kas čia 
eina?'* Bet užkalbintieji, vieton 
pasisakyti, kas jie tokie yra, 
pašvietė panaktiniams į akis 
elektros lempute sušuko: "Ran 
kas augStyn” ir. atrėmė brau
ningais į panaktinius. Panakti
niai tiems “špūkams" pasidavė 
ir nesispardė varomi. Išsivarę 
panaktinius už miesto paklausė.
ar panaktiniai nori eiti- namo. 
Panaktiniams atsakius, kad no 
ri grįžti namo — paleido. Tik 
įgraudinę panaktinius, niekam 
nieko nesakyti.

| Būtų gera, kad panaktiniai bū 
tų apsiginklavę, tad tokiems 
nakties “špūkams” galėtų ragus 
nulaužyti. Palėpių švilpikas

100,000 latvių gyvena užsie
niuose. Jų apie 250,000 Rusi
joje, 50,000 šiaurės Amerikoje, 
30.000 Lietuvoje, Pietinėj A- 
merikoje — 20,000. Be to latvių 
gyvena beveik visose pasaulio 

1 valstybėse, net Australijoje.

a
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VOKIETIJOS ATKRITIMAS Į REAKCIJĄ
Pereitojo sekmadienio (Balandžio 26) Vokietijos 

prezidento rinkimai iššaukė didelio susirūpinimo kaip 
demokratiniame pasauly,* taip ir kaimynėse Vokietijai 
valstybėse. Išrinkimas Vokietijos prezidentu seno karo 
dievaičio Pauliaus von Hindenburg priteikia gyvą faktą, w /*.■»' *r w • t • • • i • • i . i t •• 1

Kalėdų Diedas"
(Iš tautosakos srities)

Rašo J. O. Sirvydas

liekanas, nes mat jiems tas primena — pago- 
nizmą! . 1

Kūčios ir Kalėdos yra didelės metinės šven
tės Lietuvoje. Dar iki šiai dienai Lietuvoje per 
Kūčitį vakarą prasideda jau tani tikros apei
gos. Kiekvienas iš mūsų prisimenam, kaip ruo
šą pabaigęs tėtušis atnešdavo šieno glėbelį ir 
juomi stalą nuklodavo, o motuše aptiekdavo balta 
staltiese; paskui nešdavo valgius: miešimą, šli- 
žikus, kviečius, kisielių, šutintus žirnius, virtus 
baravykus, žuvis, silkes, šusitinius. Tai yra devy
ni valgiai (kuriė primena armėnų septynius) ir 
jie, ištikro rasit tebeturi reikšmę Oko (arba Akė- 
(piiimo — gamtos taiko) atgimimo, nes saulei su
grįžus, metai pradeda ruošti žemelę prie naujo 
javų žmonijai pagaminimo...

Kalėdų šventės susideda iš pirmos, antros ir 
trečios dienos, kurių dvi pirmosios yra švenčia
mos net su bažnytinėmis pamaldomis, o trečio
ji — atiduodama kaimo jaunimui. Dar seniaūs 
buvo pridedama ir ketvirtoji — “ledį diena”, ku
ri taipgi švenčiama jaunimo ir senių, kurie at
lieka kaimo ‘‘oficialius’- reikalus: samdo kerdžus, 
panaktinius,.apkalba mokesnius, etc.

Set užvis didžiausios apeigos — tai jaunimo 
žaislas — Vedimas Tarrhazo (ką reiškia žodis 
“Tarmazas,“ sunku dabar pasakyti), žaislas su-

Rašybą vienodinant. I virta nurodo, kad ačiū darbiniu
‘‘Lietuvos ’ redakcija, norėda-( kų iškrikimui jie netenka visų 

iškovotų teisių, kaip tai: as
tuonių darbo valandų saiko, pra 

“gyvenimo algų, ir tt. Daugely 
vietų darbininkai jau priversti 
dirbti 9, 10 ir 12 valandų, o al
gos nukapotos 20, . 30 ir net 40 
nuošimčių. Visi politikierių pri
žadai tuoj po karo nebuvo išpi’l 
dyti ir darbininkai veik visose 
šalyse kenčia desperaciją, nusi
minimą ir vargą.

Ant pabaigos, angių ir rusų 
delegatai deda nuomoūę, kad ka 
pitalistų pasaulis ruošiasi prie 
naujo, dar baisesnio karo, nes 

■ jo surėdymas yra tokis, kad 
kapitalistų rungtynės verčia 
juos prie karo.

Tik esą viena spėka gali su
laikyti karą, prašalinti Urani
ją ir pHešpaudą politikoje ir 
darbuose, ir įvykdiniti laimę, ge-l 11 pi 

L* 4-r» i cwtaVrs

ma išrišti keletą praktikos klau
simų mūsų rašyboje, pa'darė 
žurnallistų pasitarimą, kuris nū 
sprendė:

1) Tokius bendrinius vardus, 
kaip: respublika, 
riausybė, kraštas, 
vencija, komisija, 
su mažąja raide.

2) tokių valdžios ir ne val
džios įstaigų vardus kaip: mi
nisterija, universitetas, direk
torija, gimnazija, miešto val
dyba, rašyti su mažąja raide.

3) pareigų ir titulų vardai, 
kaip: prezidentas, miništeris, 
pirmininkas, kunigaikštis gra
fas, kanauninkas, daktaras, di
rektorius rašyti su mažąja rai
de, išskyrus tuos atvejus, kada

valstylbG, Vy- 
tėvynė, kon- 
rašyti visada

kad Vokietijos liaudis eina atgal ir kad naujai respub-! no_r,™a yi'atibgos pagarbos pa-
likai prisieis susiturėti nuo taip gerai pradėto įsibėgėji
mo visos tautos pažangoje.

Suprantamas dalykas, kad labiausiai del šito nera
mi yra Francija ir Tautų Sąjunga (kuri savo esmėje 
yra taipgi tik nuolanki Francijos agentūra). Iškėlimas 
HindenburgO tarpan Europos tautų valdonų yra nesma
gūs įvykis. Juk noroms-nenoroms, prisieis prileisti Vo
kietiją į Tautų Sąjungą, kurioje Hindenburgas atsisės 
Šklia tų, prieš kuriuos dar tik nesenai su kruvinu kardu 
Švytravo ir milionus gyvasčių klojo. Dar nesmagesnis 
faktas yra tame, kad apsireiškia Vpkietijos tautinis atsi
kėlimas, kurio taip ilgai vokiečiai ieškojo ir nerado, pa
kol išrinko asmenį taip giliai visų teutonų įdievintą. Kai 
vokiečių tauta prisikels, tai sunku bus vėl palaidoti mi- 
litarizmas, nes kiekviena tauta, ypač francai, vėl pra
dės drebėti ir ginkluotis ateinantiems karams.

Tik ramiai liberalinė ir biznieriška Amerika del šito 
įvykio nenuogandauja. Jos diplomatai, būdami už tolimų 
vandenų, raminasi tuo, kad Vokietija yra gavusi didelę 
pamoką ir nebemėgins sukelti prieš save viso pasaulio. 
Iš kitos pusės amerikonai beveik užganėdinti atsiradimu 
Vokietijoje “vieno šeimyninko.” Kai Vokietija sustiprės 
ir kai rasit dar Austriją prie savęs prijungs, tai prasi
dės naujas vokiečių atsistatymas, prasidės skolinimas pi
nigų iš Amerikos, rinkimas gerų nuošimčių ir tt. Ameri
ka neslėpdama labiau prijaučiu by kokiai labiau sutuop- 
tai (sukoncentruotai) tautinei valdžiai, negu valdžiai 
tarptautinių socialdemokratų ar katalikų (Vokietijos 
“centristų”). Ką jau besakyti apie komunistų valdžią, 
ikuri pinigų skolintis tai nori, .bet šalies ūkio vesti visai 
'nemoka, kaip tą įrodė patyrimai su Rusija.

Hindenburgas yra nebejaunas žmogus. Jis yra gimęs 
1'847 m. Poznaniuje. Pirmiausi jo veikli militarė tarnyba 
buvo 1866 m. Vokietijos kare prieš Austriją. Keturius 
niėtuš vėliau jis atsižymėjo garsiame kare Prūsijos su 
F’raūcija. Gi didžiajame kare jis įgijo sau vardą ‘'‘gele
žinio generolo,” kuris net eks-kaizerio liepimų neklausy
davęs, — nors Hohenzollernų (kaizerio) giminei jis bu
vo atsidavęs nuoširdžiai iki šių dienų.

Po rinkimų, Hindenburgas daug nieko nepasakė. Tik 
primine, kad Vokietijos respubliką paturėsiąs, bet “ne- 
pakęsiąs jokios ant savęs diktatūros.” Tuomi pasakė, 
kad jis pats bus diktatorium.

Vokietijos pažangieji gaivalai del šio pralaimėjimo 
visą kaltę nuverčia ant katalikų ir komunistų. Jie tvir
tina, kad daugelis Vokietijos liaudies esą nepatenkinti 
Romos politikos kišimusi į Vokietijos vidurinius reika
lus, todėl visi protestonai balsavę už Hindenburgą ir 
prieš Marksą (kandidatą katalikų ir socialdemokratų). 
Gi -komunistai aiškiai žinoję savo kandidato Thaelmano 
nepravesią, vienok liaudį sudemoralizavo ir atitraukė 
daug balsų nuo socialdemokratų.

Ajęitis, pąrodys, kaip Hindenburgo valdžia pasista 
tyš? Vienas faktas aiškus — Europoje vis didėja reakcija

ARKLIŲ kojos suardę
KOMUNISTŲ “DEMONSTRACIJĄ.”

Pereitą šeštadienį New Yorko miestas turėjo regy 
klą, kurios dirigentai, Maskvoje sėdėdami, buvo ją čiona 
paruošę ardymui Amerikos darbininkų vienybės ir soli 
darumo. Mat čionai yra susidariusi grupė Maskvos a- 
tentų suagituotų silpnavalių, kurie ryžtasi suardyti A 
malgameitų siuvėjų uniją. Prie tų silpnavalių priklausė 
daugiausiai herimailos komunistai iš čia gyvenančių 
svetimtaučių, apie kuriuos, žinoma, tupinėja ir lietuviai 
komunistėliai iš mūsų “Laisvės.”

Minėtą dieną šitie Amalgameitų ardytojai .sumanė 
išrengti “demohstraciją” prieš įačrą.... uniją. Surinko- 
išmuštravo išeiti į gatves apie 2,000 minią iš dirbančių 
linijoje silpnavalių vaikiščių, senukų, nesuslebizuojančių 
laikraščio mergaičių ir bobelių. Kad tokiai, atsiprašant, 
^demonstracijai” priduoti daugiau svarbos, komunistai 
pasidarė rėksmingus parašus su tam tikrais reikalavi
mais, kurių antgalvy buvo pirmiausis — prašalinti uni
jos organizatorių Harry Cohen (matyt, jau kokis ko- 
ftiunistas to “džiabo” labai reikalingas) ir potam keletas 
kitų reikalavimų, kurie, teisybę sakant, galima būtų per 
pačius unijos skyrius sutvarkyti balsavimais, be jokių

reikšti.
4) draugijų, sąjungų ir pa

našių organizacijų vardus ra
šyti su didžiosioms raidėms.

5) Svetimus vardus ir pavar 
des rašyti taip, kaip patys žmc 
nes juos rašo. Jei jie baigiasi 
priebalsėmis, tai lietuviškai link 
sniuoti galūnes. Pavyzdžiu: Wil 
sonas, Herriotas, MacDonaldui 
bet tokie vardai, kurie baigias; 
balsėmis, nelinksniūoti, pavyz
džiu: Mussolini, Caillaux.

Nekuriu taisyklių Amerikos 
fedaktoriai jau senai prisilai
ko, ypatingai rašant su mažaja 
raide. <

“°—
Anglę ir rusu darbininkai

Iš visų Europos darbininkų, 
Anglijos paskutiniu laiku,suši
lę darbuojasi idant priimti ru
sus atgal į civilizuotų valsty
bių daribininkų judėjimą. Balan 
džio pradžioje delegatai anglų 
darbo unijų ir rusų delegatai tu 
įėjo konferenciją, kurioje paga
mino aštuonius “tėzius,” arba 
nuomones.

Pirma nuomone sako, kad 
darbininkai turi būti susiorga
nizavę pagal tautas ir tarptąu- 
tiškai, Jdant sėkmingai galėtų 
apginti dabartinę, darbininkų pa 
dėtį.

Antra nuomonė sako, kad 
taip vadinamose civilizuotose ša 
lyse visur viešpatauja reakci
ja, kuri persekioja darbininkų 
judėjimą ir už kurios matyti go 
rai organizuotas kapitalas.

Trečia nuomonė nurodo, kad 
kapitalistai visų šalių pradeda
sudaryti bendrą frontą, o ket- dieną. 
—. —.. .... ....... ....... .—..................

rovę ir taiką — tai spėka tau
tiškai ir tarptautiŠkai susiorga
nizavusių darbininkų. Dalei to 
anglai ir nori, kad rusai būtų 
Vėl priimti į prieglobstį Am- 
stei'danio internacionalo.
j ~°—
Kiek mokytoju reikia Lietuvai

Švietimo ministerija apskai
čiavo, kad Lietuvai reikia pra
šių mokykloms išviso 5,586 
mokytojų, kad tinkamai sutvar
kius švietimo darbą. Mokytojų 
seminarijoms reikia 140,-.moky
tojų, gimnazijoms 399, komer
cijos 74. Didžiuma tų mokytoj ų 
jau turima, tik ne visų mokslo 
cenzas ganėtinai augštas.

, ?' —o—
Lenkai šaukia naujokus.

Lenkų seimas priėmė įstaty
mą, kuriuo šįmet bus pašaukta 
į kariumehę 70,000 . naujokų. 
Už įstatymą . balsavo ir socia
listai. .

Valančiaus sukaktuvės.
Gegužio 29 dieną šįmet suei

na 5b mėtų kaip mirė vyskupas 
Valančius, kuriuo laiku gyveno 
Simanas Daukantas, vienas iš 
mylimiausių Lietuvos istorikų. 
Tada lietuvių veikėjų labai ma
žai buvo ir Valančius buvo vie
nas iš vyskupų, ėjusių prieš ca
ro valdžią, kaip jis mokėjo. Pa
sakų apie jį žmonėse dar, sa
koma, ir šiandien esą.

Lietuvos dvasjškija didžiuoju 
si Valančiu ir dabartiniai vys
kupai įsakė visiems klebonams 
iškilmingas mišias laikyti tą

demonstracijų. Taigi su šitais “dideliais ūbaisiais” ir su
sirinko šeštadienį po pietų būrys apie 400 vyrukų ir mo
terėlių apie Union Skverą, o apie 1,500 jų sekėjų laukė 
apstoję aplink parką,kad ant gauto ženklo pulti ant uni
jos raštinės, ypatingai ant unijos prezidento Sidney 
Hillmano ir sekretoriaus Joseph Schlossbergo, Mine mat 
pastaruoju laiku kaž-k'odel pasidarė komunistams ne la
bai prielankūs.

Negalima žinoti, kas iš to visko būtų išėję, jeigu po
licija nebūtų įsimaišiusi. Gali būt fanatikų minia būtų 
išdaužiusi unijos raštinės langus, o gal būtų drįsę pulti 
ir unijos viršininkus. Taciaus. policija greitai suardė visą 
“demonstraciją,” nes raiti policmanai perjojo per minią 
“demonstrantų,” kurie, pabijoję patekti po arklių kojo
mis, greitai išsiskirstė, palikdami triumfuojančius “kon- 
trevoliucionierius,” policmanų arklius.

Viskas šitas atrodė į linksmą vodevilių, kaip komu
nistai dabar visur mėgsta palošti nemokamų vodevilių. 
Bet darbininkų klasei jie tuomi užtraukia tik išjuoką, 
didelės žalos ir daugiau nieko.

Mes neabejojame, kad tūli iš komunistų reikalavimų 
kartais gali būti svarsty tini. Bet mes jau viršuj minėjo
me, kad tas, kąs yra rimta, galima atsiekti be panašių 
vodevilių, be aitraus darbininkų išjuokimo ir jų skan
dalingo išvedimo po policmanų arklių kojų. Tam juk ir 
yra unija. Ji turi savo skyrius ir tie skyriai gali visokias 
savo vidaus reformas balsavimais padaryti, vieton var
tojus Maskvos įniežintą kumštį.

Ši komunistų “demonstracija” buvo niekas kitas, 
kaip pasikėsinimas daryti darbo unijoje suirutę, — Mas
kvos nusenusios politikos naudai. Maskva jau senai kur
sto Amalgameitus skilti, nes tik išsiskaidžiusius darbinin 
kus galima būtų parankiau Valdyti Maskvos sehdvičiais 
liesai maitinamiems agentams.

Reikia tikėti, kad nėbesiSeks jiems darbininkų vi
lioti, kaip ligšiolei juos čia suviliodavo.

t is 
terų (Mass.) 
,se šalyse esti 
tai. Kadangi 
čių iš įvairių

Kalėdų dieną (1922 m.) New Yorko laikraš- 
‘Times” įdėjo papasakojimus Radcliffe Mo- 

Kolegijos studenčių, kaip įvairio- 
švenčiamos Kalėdos ir Nauji Me
ni i notoje kolegijoje yra mergai- 
tautų, todėl ir buvo papasakota,

kaip tos šventės žmonių apvaikščiojama Franci- 
joj'e, Vokietijoje, Holandijojc, Panamoj, Portu
galijoje, Rūsijoj, Armėnijoj, Japonijoj ir Kini
joj. Iš papasakojimų aišku, kad tos studentės yra 
labai “krikščioniškai“ nustatytos ir kad jos nie
ko nežino (ar gal joms nebuvo leista) perduoti, 
kaip jų tautose tos šventės yra pačios liaudies 
apvaikščiojama, kokios apeigos vartojama, kas 
jose yra užsilikę nuo gilių-giliausios tautos se- 
novybčs, arba, kaip sakoma — “paganizmo..“ 

Tokie dirbtini ir “inukrikščioninti” taiiitų 
folkloro aprašymai tyčiomis apnuogina kiekvie
nos tautos poeziją, naikina jos romantizmą ir at
ima visą grožybę iš senų-senoves padavimų. Pa- 
veizdan, kad ir minėtos kolegijos studentė kinie- 
tč, Tuhg Ju Lin, vien randa įžymum dalyku papa 
šakoti, jogei Kinijoje paskutinę dieną Gruodžio 
ir pirmą dieną Sausio gyventojai iškabineją ant 

dų daug žibintuvų, o vaikai pašipuošią rau
donom j upelėm — nes kiniečiai myli raudoną 
spalvą, manydami, kad ji teikia linksmumo.

Ar tik tiek pas kiniečius beliko iš jų 4,000i šideda iš sekamo: Susidaro būrys jaunimo,.pa
renka vieną vyrą, kuris būtų iškalbingiausis ir 
labiausiai mokąs “krėsti baikas.” šis vyras 
užsideda ant savo galvos kaukę. Kaukė padalyta 
iš medžio, gana akyvai išskaptuota ir išdrožinė
ta: smakras ilgas, burna prasižiojusi, iš jos mė
tosi keli balti nudrožti dantys — burna^ atvaiz
duoja seną “bėdantį;” nosis labai kumpa; skylės 
akim plačios, antakiai storai uždribę; kakta plati, 
augšta ir labai rūsčiomis raukšlėmis išvagota. 
Galva baltų linų kuokštomis apklijuota, daro 
įspūdį žilo senio. Visas kaukės veidas numale- 
votas tamsiai' rausva spalva ir dar nulekeruotas, 
taip, kad iš tolo veidas taip blizga, kad rodos 
sukaitęs, (.net varva. Pasižiūrėjam į tokia kauke 
apsidėjusį žmogų, iš pradžių šiurpas paima nuo 
jo piktus išvaizdos, paskui paima purtantis juo
kas iš jo rimtumo ir komiškumo.

(Toliaūs Bus)

metų civilizacijos?
Arba dar juokingiau išeina studentės japo- 

niuitės, Čitose Ku Nišimija, apsakymai, kad Ja
ponijoje Kalėdų dieną po pietų esąs visas pus
dienis pašvęstas pamaldoms (!), paskui esąs vai
dinamas Kristaus gimimo žaislas (miracle play) 
(sic!) o paskui maža mergytė deklamuojanti ka
lėdines eilutes, išverstas japonų kalbon! Be abe
jonės tai kokio Amerikos misionieriaus nudirbtos 
ceremonijos, kurias japonietė studentė, eidami 
Amerikoje mokslus ir norėdami amerikonams 
prisigerinti, pakiša jas už “japoniškus” Kalėdų 
papročius, o laiikrašftis tą patį atkiša savo pub
likai.

Įdomiau kiek išeina papasakojimas arinėniu- 
es, Zabclle Tahmizian. Anot jos, Armėnijoje per 
Kalėdas žmonės dovanų nesidavinėja; šiek tiek' 

■ dovanojusi apie Naujus Metus, šią metų pra
džios dieną pas armėnus turi ypatingos reikš
mės skaitlius “septyni.” Kiekvienas armėnas tą’ 
dieną stengiasi paragauti septynių rūšių vaisių, 
septynių rūšių riešutų, septynių rūšių įvairių: 
valigymų; be to . į kiekvienus namus, rytmečiui 
auštant, ieškoma parsinešti vandens iš skirtingų 
šaltinių. •

Šitą mes skaitome įdomum iš armėnų tauto
sakos pranešimu, kuris jų rasės studiavimui tei
kia svarbios medžiagos.

Kitų studenčių pasakojimai iš Francijos, Vo
kietijos, Rusijos, Portugalijos, Hollandijos, etc., 
susiveda į kalėdinių giesmių giedojimą, syeikin- 
nląsi ir kitas apeigas, kurios viena kitai taip pa- Į 
našios, kaip du varidėlis lašai, ir jokios istorinės 
svadbos neturi.

Apie lietuvių Kalėdų senovinius papročius 
mums taipgi niekur neteko matyti aiigTų kalboje 
aprašyta. Vienas kokis juokdarys kokioje ten 
Washingtone leistoje brošiūrėlėj “informuoja” a- 
merikonus, kad Lietuvoje svarbiausi Kalėdų šven 
tės žymė esanti — moterys kepą “bab-kas" (py
ragus). O kitas jau tiesiog ant išjuo'kos padavė 
leidėjams knygos: “Folk Songs of Many Peo
ples” Vol. I (Womans Press, New York), jogei 
Lietuvoje per Kalėdas svarbiausis karuliavimu 
hymnas osą's:‘ “Gul šiandieną, jau ant šieno,“ 
ir tą pastatė net šalia Lietuvos hymno: “Lietu
va, Tėvynė mūsų“, kaipo lietuvių nacionalo gies
mę! < .

Tucrn talpu mes jau turime daugybę gražių 
aprašymų apie lietuvių Kalėdas pas Kraševskį, 
Narbutą, Jucevičių ir daugelį kitų rašytojų, ku
rių sutrauką šitaip Dr. šliupas (Lietuvių Tau
ta“, I, 418) padaro:

“Kalėdos, taip vadinamas Oko (Akepirmo?) 
atgimimas, baigianties metams (latvių — “Bluk- 
ku Vakars”). Laike Kalėdų šventies lietuviai 
apkraudavo stalą javų grūdais, apart pupų, iš
virtais ir pasaldintais. Iš to — Kūčios! Oko at
gimimo šventėje degino senąjį metą pavidale me
džio kaladės, o išvedė naują, lyg lėle, stabą, kurs 
ženklino naują laiko atgimimą. Toji šventė buvo: 
I>odraug apsivalymu nuo senų nuodėmių, pasiren
gimu į geresnį1 gyvenimą kitame mete, susitai
kymu su ne draugais ir tt.”

Pas kitus rašytojus yra ir Kalėdų apergSs ap 
rašomos ir giesmelės cituojamos, kurios dar ir 
dabar daugely vietų Lietuvoje yra girdžiamos ir 
kurios nieko bendro neturi nei su “babkų“ kepi
mu nei su “Gul šiandieną, jau ant šieno.” Tilk 
mūsų “informantai,” perdaug suuolėję kataliky
bėje, bijo į mūsų istorikų raštus pažvelgti ir į 
mūsų kaimelių Kalėdas pasiklausyti; dėlto nusi
žiūrėję į lenkiškų bobelių kepamas “babkas“ ir 
nusiklausę į sulenkėjusiu vargonininkų giedamus 
ant viškų visokius “Betliejus,“ pasikiša ameri
konams “informuoti“ juos Apie... lenkiškas “ka
lėdas.“ Tai yra naujosios gadynės barbarų dar
bas, kurie naikina visas brangias mūsų senovės

o- o < ■ •: i—o

IMIGRACIJOS DARBAI ANT ELLIS ISLAND

Sekantis surašąs sulygina svarbiausias tran- 
zakcijas Ellis Island stotyje'pef fiskaltškūs 
tus baigiant birželio 30, 1914 ir 1924.

Transakcijos 1914 1924

Ateivių —
įleista 992,573
Neįleista 16,588
Įleista pirm, peržiūrėjimui 834,274 
Sulaikyta spec, tyrinėjimui 70,000 
Spec. Ištyr. bordo įleista 46,838 

!Špec. iŠtyr. bordo neįleista 23,162 
Apeliuota departamentui 
Departamento įleista 
Gavę ligonbutinės priežiūros

Skaitlius — (
Peržiūrėtų laiv
Peržiūrėtų jūreivių
Pasislėpusių atvažiavo
Ateivių apleidžiančių laivus 
At. ištrūk, iš' EMis įsi.

Deportacijos —
Deportacijos’ atsitikimų buvo
Atsitikimų ištyrinėta
Suareštavimo varantų prašyta 
Sparest, varantų išduota 
Areštavimo varantų paduota 
Deport, varantų išpildyta 
Deport, varantų išnaikinta 

feausmės —
C Skaitlius uždėtų bausmių 

11* i .

6,639
1,231

41

396
7
2

1,376
1,376

743
127

19,940

.i

1

o- 0- o

Dunda staklės, rieda šeivos, 
Daužo aslą mintuvais, 
Trūksta; pinas gijos kreivos; 
Tarška rankos muštuvais!

Mezga giją rankos baltos, 
Veidas rausta nuo minčių, 
Kasos draikosi suveltos — 
Pilna nerimo slapčių!

?

413,058 
6;370 

881',048 
■ 40,737 

27,449 
13,288
8,391
5,021

85

4,828
508,398

1,993
32

2,964
2,964
1,634
1,634 
1,043

404
152

303,990
I. S.

Eikš, merguže, — tiesia ranką 
■— Eikš nuo nuovargio sunkaus, 
Nuo darbų tau dainos auka 
Pilna liūdesio tvankaus...

Neina. Slkiiba, pyška, baldo,
Lyg vargu nęjausJama, ,j « • f-' •• ■ - 1Mintyse jausmus užsaldo
Nekailta i pat ikdam a!

Žadeikiai, 20-12-31 d. Bern, ftrazdžionis
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Dar Apie Gyvenimo Mokyklą

/ Lietuvos Valdžia Išsigando “Tėdy'nes
Neįleidžia SLA. Organo 

Lietuvon
Rašo Klajūnas

Kartą užėjęs į Rokiškį pas 
savo seselę, radau ant stalo 
'laikraštį “Vienybę” N. 16 ir pa
vartęs, taip kitų straipsnių ra
dau “Gyvenimo Mokykla” rašo 
K. širvydienė. Jos nuomone dąų 
gels žmonių, išėję augsią mok
slą vienoje kurioj mokslo ša
koje skaito save mokytais, bet 
nėra dori, teisingi, rųielašiiTdin- 
gi, dėlto, kad jie nę.ra ėję Gy
venimo Mokyklos ir nesupranta, 
gyvenimo. Pilnai sutikdamas su 
tuo straipsniu, noriu pridėti ir 
aš savo trigrašį.

Man teko matyti 1906 metais 
Tiflize: eina trys oficieriai ir 
kalba apie atsiradimą daugelio 
kalbų. Vienas nurodo, kad tai 
Dievo bausmė, kuri atsitiko -sta 
tant “Saliamono” bokštą, kur 
Dievas sumaišęs liežuvius ir, to 
liaus statyti nebegalėdami, iš
vaikščiojo po visus kraštus; iš 
to girdi, ir pasidarė daug kal
bų. Aš nusidyvijau, kad oficie- 
riai, mokyti žmonės, gali dar 
tokius niekus kalbėti.

1907 metais, Didžiajam Pa
nemuny žemiečių viršininkas 
samdė darbininkus ir meistrus, 
kirto medžius ir statė namus iš 
visai žalio medžio, kartu dėda
mas duris, langus ir grindis; ir 
tiktai tada suprato, kad žmo
nių perspėjimai yra teisingi, kai 
kitais metais reikė viskas išnau- 
jo perdirbti. Pirmiau jis to ne
suprato ir prastų žmonių klau
syti nenorėjo, nes jis buvo ku
nigaikštis iš Kaukazo ir baigęs 
augštus mokslus. (

'1909 metais Didžioje P^nemu 
nėję grafienė Krasidkieniė su
taisė didelį balių ir, kad netu
rėjo kur muzikantų guldyti, tai, 
pasinaudodama tuo, ką buvo 
girdėjusi nuo žmonių, — kad 
žmonės minkštai gulį daržinė
se ant šieno, — liepė nors- ir 
lįjant pjauti ,.šięną ir žalio bei 
šlapio privertė daržinėlę, ir su
guldė muzikantus (tai buvo, at-

kviesti kariški iš Daugpilio). 
Bet tie, pagulėję keletą valandų, 
čiaudėdami išbėgo laukan ir gu 
Įėjo patvoriuose. Grafienė juk 
buvo mokyta dr kitus žmones 
skaitė už mulkius (net ir ka
rietoj važiuodama keliu pasiti
kusi žmogų šaukė pro langą, 
kaęl nusiimtų kepurę, nes tai 
grafienė važiuoja).

1911 metais Rygoj vice-gu- 
bernatoriaus Kelepauskio žmona 
nesuprasdama, kad žalios mal
kos nedega, barė savo tarną, 
kad nemoka kūrenti.

Vokietijoj yra priverstinas 
mokslias ir mokina vaikus pri
verstinai nuo 6 ligi 14 metų; 
bet ko jie tenai išmoksta? Ne
išmoksta gyvenimo tiesų, bet 
tik išmoksta tą, ką juos tenai 
mokina, tai yra aklo patriotiz
mo. Vokiečiai iš mokyklų tarp- 
davo akli patriotai, kaip matėsi 
per karą, kad jie šventai tikėjo 
savo valdžiai ir brangino bei 
gerbė tiktai tą, kas vokiška; o 
kas ne, tai niekino ir peikė. 
Net ir žmones skaitė dorais ir 
teisingais tik vokiečius.

Mačiau Lietuvoje vaikų prie
glaudos namus ir iš jų išaugu
sius vaikinus ir merginas, ne
kurtuos ir gerai pamokintus; 
bet jie daugiausiai, baigę ir gim 
nazijas, pasilieka vaikais ir*te
beturi vaikišką supratimą. Ge
rai patirta, kad vaikas 
tis tarpe suaugusių ir 
žmonių, yra rimtesnis, o 
tis tarpe vaikų, palieka
ku. Ir teisingai priežodis sa
ko, kad: geri draugai augantį 
žmogų paaiso, ot blogi suga
dina.” Ir iš kalėjimo žmogus 
išėjęs tankiai esti daug bloges
nis, nekaip jis tenai pakliuvo. «

Tai, jei neklystu, man rodosi, 
kad 'tai vis priklauso prie gy
venimo -mokyklos, ir kas augan
tis į, kokį skyrių pakliūna, to i 
tik ir išmoksta ir tokį turi su
pratimą ir tolesnį gyvenimą.

j bovelną; 
“Tėvynę” 
Jei Lietu-

rggągfcyjzsy:

Non-Admit). Yra

New York, bal. 25 d. (Specia- 
lio koresp. pranešimas). — Su
žinota, kad iš New Yorko paš- 
tos viršininko p. J. J. Kiely, 
“Tėvynės” administracija esan
ti gavus sekamo turinio prane
šimą :

“Keletas egzempliorių jūsų 
laikraščio, adresuoto į įvairias 
Lietuvos dalis, šiomis dienomis 
sugrąžinta su pažymėjimu — 
“Grąžinama — Neįleidžiama” 
(Retour
suprantama iš pažymėjimo ant 
įvyniojimo viršelio, kad jūsų 
laikraščiai yra uždrausta cirku
liuoti Lietuvos pašte, vienok iki 
šiod šis ofisas dar negavo ofi
ciali© pranešimo šiuo reikalu.

“Galima pažymėti dar ir tai, 
kad sugrąžanti egzemplioriai yra 
skirtingos laidos, kas reiškia, 
kad uždraudimas nėra taikomas 
bent kuriai vienai ypatingai lai
dai.”

Iš šito paštas pranešimo aiš
ku, kad Lietuvos paštų klerika
liniai reakcininkai išsigando S. 
L. A. organo “Tėvynės” pozici
jos — stovėti griežtoje Lietu
vos valstybės reikalų sargyboje 
ir už drąsų pasakymą aiškių fa-

CHICAGO, ILL.

Negražu perdaug vienpusiauti

Rašydamas p. S. K. Grisius 
“Vienybės” 44 nr. apie “Var
po” buvusį koncertą, stengiasi 
iškelti į padanges tą koncertą; 
rodos, kad ištiesų buvo pirmas 
tekis “glaunas” koncertas; o 
tik dėlto rašėjas taip kelia, kad 
itai buvo “Varpo” parengtas 
koncertas; gi užklausus kitos 
pusės, kurie lankėsi tame kon
certe, išgirsti visai kitą toną; 
tegul jau rašytų ir pagirtų mė
gėjus ir dainorius už pasidarba
vimą.lietuvių naudai; bet kores-

augan- 
rimtų 

augan- 
vaikiš-

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

bu mokyklų. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
B28 — 2nd Avenue,

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-kų metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIčUS 

garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomisatdara
vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampas 14 gatvės) New Tork City

OSVALDAS KIBURIS
jrr* geriausia East New Yorke, kanoje kiekvienai ras skanins valgina, 
olkandilai Ir irangiškį nžčjimų, Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

OSVALDĄ KIBURI
8*1 GLENMOBB AVENUE. BROOKLYN, N. T.

(East New York) Tel. Cypress B980

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

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

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

. (n • • '.m' tmi
— Kainos mano Prieinamos —

, Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.
X-Spindulių ir Wassermano kraujo ištyrimas, kemiška 

analyze. Tikras atspėjimas ir moderniškas gydymas.
Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

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

su tuo ir Vileišis nevaldo mili
cijos. Kaltas yra apskričio vir
šininkas ir visa Centro„yąldžia. 
Paskui gerai užvažiavo Lietuvos 
klerikalams; pasirodo, kad Gri
gaitis, jau ne tas Grigaitis, ku
ris buvo prieš kelis metus. Pas
kui kaip pradės pert kailį bob
še vikarns, išvadindamas ĮV'bor 
mais,” “parazitais” (savo išpe
ros) ; kur čia ir atminsi viską. 
Ant galo pasakė tiesą, kad ka
da socialistai turėjo apie 6,000 
narių, bet komunistai suskaldė 
jų sąjungą ir kas iš to išėjo 
— ugi sudėjus dabar socialis
tus ir komunistus krūvon, tai 
bus kaip tik dešimta dalis tų 
narių. Kur dingo tos kitos da
lys, tai Grigaitis nepasakė. Ir 
reikia sakyti, tikrą tiesą jis pa
sakė.

Ant galo buvo klausimų, — 
žinoma, iš bolševikų. Vienas kai 
tūnuotas užklausė: “Kam socia
listai ir sandariečiai sumušė 
darbininkus Brooklyn© Rūbsiu- 
vių mitinge?“ (Matyt jie ir to 
nežino, kad jų plauko išsigimė
liai pradėjo tas muštynes ir visi 
laikraščiai teisingai juos aprašė, 
tik viena jų davatka “Milžtuvė” 
tiesos nerašė). Grigaitis jiems 
gana išaiškino ir dar pridūrė, 
kad surengė muštynes tokie, 
kaip tie, kurie duoda tokius 
klausimus. Tuom ir užsibaigė.

žmonių buvo pusėtinai. Geras 
rėksnis iš Grigaičio.

Dzūkas.

šeštadienį po pietų; turbūt to
dėl, kad mažai siuvėjų priklau
so prie unijos.

! Taigi dabar čia siuvėjai strei
kuoja — nort gauti 44 vai. į sa
vaitę.. Streikuoja kai-kurios ir 
ne unijos šapos ir ne siuvėjų,; <’ 
kaii). .tąiįvt’piąieri^ų iBifirybelių" : 
dimtuv^sTiJ .kiti. .Tikisi streiką 
laimėti.

Baflandžo 12 d., t. y. pirmą 
dieną Velykų pas mus buvo taip 
šilta, kaip vidurvasary. Nekurie 
žmonės net maudėsi Ramiajame 
Vandenyne. Ir taip daug žmo
nių susėdę ilsėjosi ant smilčių 
prie vandenyno. Svečias. .

ktų, nevyniojant jų 
dėlto ir uždraudžia 

.siuntinėti Lietuvon.
vos klerikaliniai valdininkai drį
so išeiti prieš tvirtai organi
zuotą art 20,000 Amerikos lie
tuvių jėgą, tai galima spręsti, 
kad artimoje ateityje galės būti 
uždrausta siuntinėti Lietuvon ir 
visus kitus Amerikos lietuvių 
pažangiuosius laikraščius.

Taipgi yra rimtų gandų, ir 
apie tai netenka abejoti, kad 
prie šito reakcinio žygio prisi
dėjo Amerikos lietuvių klerika
liniai vadai ir net atsakomdngi 
atstovai. Teko girdėti ištikimus 
klerikalų žmones tikrinant, kad 
iš Amerikos buvo rekomenduota 
pirmiausiai neįleisti Lietuvon 
“Tėvynės” ir “Sandaros,” kaipo 
organizacijų organų, ir “Nau
jienų,” kaipo dienraščio, kurio 
daro didelės įtakos į Lietuvos 
žmones; buvo manoma, mat, 
tuo būdu sukelti suirutė Ame
rikos pažangiųjų lietuvių gyve-'pondentas bando kritikuoti as

menį, kuris kalbėjo ne taip, kaip 
p. Grišiui norėjos, kad kalbėtų. 
Deja, p. G. dar nesi tiek pagy
venęs ir patyręs, kad supras
tum, dėl ko taip Dr. Zimontas 
kdllbėjo. Dr. Zimontas yra geros 
širdies žmogus, daug pasidar
bavęs Amerikos lietuvių, o ypač 
Chicagiečių naudai; kiek pini
gų yra išdalinęs visuomenės 
įvairiems reikalams; jojo aki
mis žiūrint visi geri, kurie tik 
ką nors gero yra del lietuvių 
padarę; bet p. Grilšius norėjo

Imat, kad tik “Varpas” būtų gi- 
I riamas ir Sandara reklamuoja- 
!ma; tegul “Varpas” toliau pa- 
I gyvens ir bent tiek kiek “Nau
jienos” del Chicagiečių pasidar
bavo; žinoma, kad bus tąsyk ir 
“Varpas” arba jo leidėjai gar- 
ba vejami.

Aš šitą pastabą čia rašau ne
norėdamas p. G. užgaulioti, nė 
“Varpiečių” pažeminti, bet paro 
dyti tokių korestpondentų nenu- 
sistovėjimą. Atmenam, kaip tas 
pats koresp. buvo paleidęs ži
nias po tautiškus laikraščius, 
jog “Telegramas” būsiąs tau
tiečių dienraštis; tas, žinoma, 
potam mirė savaitraščiu būda
mas; išėjus tik “Varpui,” vėla 
tas pats koresp. krykštavo, kad 
tai sandariečių antras organas 
ir tt. Kiti skaitydami tokias 
“žinias,” paleistas iš Chicagos, 
tik juokus turi iš Chicagiečių 
tautininkų; todėl negražu taip 
vienpusiauti. M. J. Damijonaitis

nime, kad sumažinus Ameri
kos lietuvių paramą Lietuvos pa 
žangai. O toliaus eiti ir prie ki
tų pažangiųjų laikraščių kad 
iki sekamų Seimo rinkimų būtų 
uždrausta įleisti Lietuvon vi
sus Amerikos lietuvių pažan
giuosius laikraščius.

BROLIAMS IR SESERIMS 
AMERIKIEČIAMS!

(Atviras laiškas)

Del “Švyturio” Bendroves “Bankroto
Kaži kokis, net nepasirašęs 

“Vienybės” korespondentas iš 
Kauno, pranešė “žinią,” kad 
“švyturio” B-vė subankrūtijo, 
kad jos knygynas perėjęs į “šv. 
Kazimiero” Dr-jos 
kad ši pastaroji irgi 
lolkaičio rankose.

Blloga su tokiais 
dentais,” kurie nenusimano ką 
jie rąšo ir kaip parašo. Pliaukš 
teria kokį nors savo “gudru
mą” ir galas.

Turiu pranešti ir atitaisyti pa 
matinai visą korespondento “ži
nią.’4 “švyturio” B-yė .plati į- 
staiga: turi 2 knygynus, 2 di
delius namus, vienus gyvena
mus, antruose telpa milžiniška 
spaustuvė, kurioje yra. litogra
fijos, cinkografijos, knygų ri
šyklos, stereotipijos ir raidžių

rankas ir 
esanti Vai

“korespon-

LAIVAKORTĖS 
NUPIGINTA KAINA

Iš NEW YORKO Į J /•/I J 
KAUNĄ IR ATGAL ^/llA 

(Pridedant Taksų) "vtz

Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvą. Nupiginta laivakorte. Mū
sų keleiviai iš Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

Nepiliečiai grįžtanti bėgy me
tų nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietų tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agentų arba į

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

HOLLANDB i AMERICA LINE thF
Tiesus-trumpas kelias per Rotter

dam ’ę, į ir iš visų dalių

liejyklos skyriai, pagalios 
gų ir poperos sandėliai.

Visos tos įstaigos skyriai rei
kalinga gerai prižiūrėti. Kauno ' 
Knygyną 'vedžiau aš, kaipo vie
natinis lietuvis specialistas kny 
gininkas. Man atvykus į Ameri
ką nebuvo kam vesti, nes ma
no kompanijonai kitų darbų spe 
ciallistai turi savo tiesioginius 

i darbus ir negali viso darbo ap
rėpti ir kadangi dar pasirodė, 
kad knygynas neduoda tiek pel- 
no, kiek kitos biznio šakos, o 
visdelto jo aptarnavimui reika
linga net 8 žmonių ir be to nė
ra specialistų, tai dar pernai me 
tais buvo nutarta Kauno kny
gyną parduoti. O kam parduo
ti: Ar “šv. Kazimiero” dr-jai 
ar kam kitam, tai mums vis 
tiek pat, by tik gerai užmokės. 
Tas ir padaryta. Be to, tasai 
knygynas buvo ne mūsų na
muose, o tik išnūomuotoj vietoj, 
kur buvo parduodamos knygos 
pavieniais egz.., todėl reikia tą 
dalyką labai skirti nuo viso 
“Švyturio” B-vės turto ir įstai
gos., Taigi iš tokio “atsitiki
mo,” kad tapo parduotas kny- 

1 gynas negalima daryti išvadų, 
kad jau “žuvo” ir pati “Švy
turio” B-vė ir toksai žinių sklei 
dimas visų 
kių pastabų 
m as iš kur 
atsitikimus, 
pakenkti firmai apskritai, ypač 
kuomet dar pasidaro konkuren
cijos.

Matyt “Vienybės” korespon
dentas nesenai dar Lietuvoje, 
taigi ir apie mūsų firmą mažai 
težino. Nes jei būtų “žinojęs,” 
tai būtų ir pernai turėjęs pro
gos paskelbti tokį bankrūtą, kai 
mūsų firma likvidavo savo į- 
staigas Vilniuje, iš kur lenkai 
privertė išsikraustyti.

Taigi ponai korespondentai 
atsargiau su tokiomis “žinio
mis.“

Prašau visų laikraščių, kurie 
buvo patalpinę tokias žinias, ma 
Joniai atitaisyti.

Jonas Strazdas
“Švyturio” B-vės narys 

Chicago, 11. 25IV-1925.

kny-

laikraščių be jo- 
anba neatsi'klausi- 
reikia apie tokius 
yra aiškus noras

LAWRENCE, MASS.

Komunistų ir socialistų 
prakalbos

WILKES BARRE, PA.

Pasilsėjusių koncertas

Laivai kaa aavaitf 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstime gauti reikalingas 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitis pasiun
čiamas papraSius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINB
24 State Street New York..

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.

Balandžio 14 d. buvo Lietuvos 
išgamų prakalbos. Kalbėjo Mi- 
zara, na, ir pradėjo nuo gerb. 
Jono Vileišio. Tas melagis paša 
kė, kad Vileišis telefonu pašau
kęs miliciją ir buvęs Kaune 
baisus kraujo praliejimas, nors 
visi žino, kad Vileišis nieko ben
dro su tuo neturėjo. Komunis
tai to nežino, nes jie neskaito 
kitų laikraščių, kaip tik Brook
lyn© “Milžtuvę”. Paskui pasidė
jo kokią knygą ir prisikaupęs 
kokių šlamštų tęsė niekus ir 
taip užbaigė savo misiją.

Klausytojų buvo nedaugiau 
30 ypatų. Jam klausimas pa
statytas tėkš: “Tu visą vaka
rą pašventei niekinimui Vileišio, 
kad būk jis surengė darbinin
kų “skerdynes“ Kaune, kur sa
kai žuvo 3 darbininkai; bet ko
dėl nei žodelio nesakei, kad Le-. 
ningrade nesenai ne 3 žuvo, bet 
20 žmonių ir už tą patį duenof 
kąsnį ?’ ’ Tuoj Mizarukas 
šia: “Kas 
atsakyta: 
raščiai tą 
tyt, kad 
leivį,” 
si ima.
Reiškia jis pritarė darbininkų 
skerdynėms Rusijoje.

Balandžio 22 d. įvyko Gri
gaičio prakalbos, šis jau kitaip 
aiškino Kauno įvykį, ir sakė, 
kad Jonas Vileišis nieko neturi

Balandžio 18 d. vakare buvo 
Draugijų Sąryšio koncertas. 
Choras “Aidas“ sudainavo porą 
lengvų dainelių. Dainavo’ ir 
Men'keliūniūtė iš Brooklyn© ir 
kokis Karkus iš Detroito; net.ir 
rusiškai sudainavo; mat lietu
viams svarbu tas burliokų “to- 
že-daže ’ ’!

“Aidas” suskambėjo po ilgo 
miego ir vėl gal ilgai negirdėsi- 
me. Buvo matyti seni daininin
kai ir buvo keletas merginų. Pa- 
dolskiūtė yra mokinusis New 
Yorke ir gerai gali dainuoti.

Vienas vyriškis, labai karščia 
vosi ant pagrindžių už “priešų” 
spaudą; supratau, kad tai už ko 
respondenciją kokio ten Kukio 
44 nr. “Vienybės;” bet niekas 
jo neklausė ir nuėjo sau nuo 
pagrindžių. Vėliau man pranešė, 
kad tai yra žvingalas. Pama
niau: žviingilas ir yra!

NedėUdienį buvo SLA. VII ap
skričio suvažiavimas; atstovų 
buvo 54 nuo 18 kuopų. Nutar
ta išvažiavimas 16 Liepos, tai 
ir viskas. Nebuvo daugiau nie
ko naujo. Tačiaus tai buvo vie
nas iš puikiausių čia buvusių 
susirinkimų: ramus ir dalykus 
svarstė gana šaltai ir nuodug
niai, ką patėmijo ir pašaliniai 
žmonės. Tas gerai.

Nienių Jonas. .

Sušvito saulutė ir Velykoš 
čia pat!

Visi, kas dar gyvas, laukia 
Velykų su pasiilgimu! Velykų 
margučiai patraukia visus. Jau
nutė mergaitė prieš Velykas 
skrabo margutį ir žiūri, kad jis 
išeitų k u ©gražiausias, kuoskirti- 
nesnis nuo kitų. Kaimynas kai
mynui, pažįstamas pažįstamų!, 
draugas draugui dovanoja Vely 
kinį margutį. Ir visų tiek džiau 
gsmo.

Ir našlaitė prieglaudoje taip 
pat gavo margutį, Velykinį mar 
gutį. Kas tas gerutis, kurs at
siuntė margutį, ji nežino, ji jo 
nematė, nepažįsta. Jis gal būt, 
laibai toli, gal arti. Ji žino tik, 
kad tą dovaną davė jai gera
širdis žmogus, kurio širdyje 
daug daug gerų ir pasigailėjimo 
pilnų jausmų, 
dausas rankas 
dėjui padėką. 
Iykas mini tą
dėkoja jam savo širdyje.

Už visas aukas Lietuvos Mo
terų Globos Komiteto Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

D. Šleževičienė,
Pirmininkė.

L. Raupienė,
Vice-pirtnininkė, 

K. Žilinskienė,
Iždininkė, 

K. žalkaus'kienė, Sugintienė,
Dr. J. Alekna,

E. Oškinaitė, ;
Sekretorė

Ir ji ištiesus į 
siuntė tam gerą
jį švęsdama Ve- 
dovanos teikėją,

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

PHILADELPHIA, PA.

Bruno ne lietuvis

tau sakė?“ Jam
“Visi lietuviški
rašė.” Jis sako:
tamista skaitai

kuris tokiais melais už-
Tai bent atsakymas!

klau- 
buvo 
laiik- 
“Ma- 
“Ke-

“Vienybės” nr. 48 rašoma, 
kad Bruno ritosi Philadelphijoj 
ir pralaimėjo; ir kad jis yra 
lietuvis., . > ,ff-j

Aš jį pažįstu ypatiškaū..Jis. 
yra Frank Bronowski,, Jęj$as 
iš New Yorko. Ir visai prastas 
ristikas. Jis jau antrą kartą čia 
pasivadinęs lietuviu.
* Lietuviai savo ristikus žino, 
o ant tokių, kaip Bruno, atydos 
nekreipia. Ten Buvęs.

DR. HUMPHREYS*

i, j At the first sign of a Cold 
take Dr, Humphreys “77”: 
Drive the Cold out of your-; 
systeaą,-f- It is also wonder- 
ful for the Grip, “f?” has - 
been usėd for 30 years. Get 
Goti?’77” today,

, At all Druggists 30 cents. > 
HUMPHREYS’ HOMEO. MEDICINE CO.'

, > ■ 156 William Street, New York

SAN FRANCISCO, CAL.
Pas mus dar taip, kaip ne 

Amerikoje. Siuvėjai dirba 48 
valandas į savaitę, t. y. dirba ir

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicago j. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrų, kreipkitės šiuo antrašu: 

927 W. 34th PLACE 
Chicago, Ill.

Phone — Boulevard 0527
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Jokūbas bepinigis yra žuvis unt 
amžu amžinųjų.

Vasciaus del visados,
Jokūbas Didzisai

(Bepinigis)

MUSŲ PŪDYMAI

TARKOS KLEBONUI 
GROMATA

Jokūbo Didžiojo iš ano svieto

Bepastogė, Dausose
23 dzienu Kvietnio. 

ša-naunas Geradzėjau:
Sveikinu Vascius ir visupirma 

pranešu, jog aš papuoliau į ne
laimi ; ir papuoliau per savo 
žioplumu. Vasciui jau aš ra
šiau, jog laikinai apsigyvenau 
ant Jupiterio; ir ceipgi prane
šiau, kad čion visas rėdąs yra 
vedamas pagal komunistų dik
tatūrų.

Taigi vienu dzienu aš užsiko
riau pamacyci tavoršeiu Leninu 
ir pasikal'bėc apie įvairus surė- 
dzyrno reikalus. Kaip tik aš, mie 
lasai, užklausiau apie tavorš- 
ėiaus Lenino buveinį, tai rodos 
kad būtau dzevynius širšių liz
dus sukiršinis. Kaip suryks vi
si vienu glasu — rodzėsi kad 
dangus sugrius!
; — Tai, sako, vascius Uliano- 
vo tavoršeius-adjutantas ! Pa
žįstame mes tu pau'kscį bepini
gį (ne tų paukscį, kur ant ža
mės SLA. turtu valdo) !... Pa- 
šol von iš mūsų žamės!!!

Tris bertainius valandos lai
ko, mielasai, gavau — sutvar
kyti mano naminius reikalus 

turėjau galvatrūkčiais iš cio- 

nai išsincšdzinci. Supranti, mie
lasai, kokioj padėcy aš pasili
kau necekis pastogės?...

Buvau manis keliauti į dungų 
ir prašyti prieglaudos pas šven
tu Petru, bet aciminiau, kad 
mano dzešimeinė tebėra nemokė
ta. Bet štai užėjo man mintis 
apie mūsų klebono nurodzymus, 
kuriuos jis vienu rozu išporino 
apie pragaru. Sako, pragaras — 
didžiulis, be galo, be krašto; 
kelias ti un pragaru platus ir 
lingvai visiems prieinamas. Tai 
gi, mielasai, manau sau: ke
liausiu. un pragaru ir prisiglau
siu unt losikavos duonos.

Bet, mielasai dobrodziejau, 
ceip manydams labai apsiri
kau ! Mano viltis nesipildė, ir 
tapau išblokštas ant keturių 
vėjų.

Pragari, brangumai, be pinigų 
negalima žingei nei vienu žing
snį. Visikas čion turi augštas 
kainas, o be pinigų — nors imk 
ir skradžiai žamį lįsk. Biznis 
čion aina un didžiulės skalės 
ir tuzinu kartu geriau išdzirb- 
tas, negu pas jus un žamės.

Tu dzienu, kaip aš pribuvau 
un pragaru, tai čion prasidzėjo 
didžiulis “karnavalas.” Įaigai 
prie durų buvo parduodami bi
lietai. Toliaus sėdzėjo būdoje 
ragana, kuri ceipgi ne už dzykų 
— už augštu kainu lėmė atsilan 

kusams ateities laimi! Tolinus 
macėsi aptvertas kubilas ir gu
lėjo didžiulė krūva rinkių, ku
rios buvo mėtomos išlošimui vi
sokių brunginybių. Unt sienų 
sukosi įvairu-įvairausi numeruo 
ti • ratai, kur susirinki ceipgi 
pirko numerus ir ieškojo del 
savi giliukio. Maži velniukai 
situmdzėsi, šaukė, rėkė ieškoda
mi numeni pirkėjų. ,

Pačioje kercėje sėtjzėjo di
džiulis velnias ir vietoje nlun- 
šainės, pardavinėjo smalų. Aš, 
būdamas ištroškis, nuo kelionės 
pavargis, prisiarcinau ir papra
šiau kaušu smalos išsigerci.

— Pienendzi maš? — užklau
sė lunkiškai, su paniekinimu 
pardavėjas.

— Neturiu, — atsakiau, — 
ponuli.

— Pašai von!'— sušuko ra
guotis jau ruskai, ir pagriebis 
mani už apykaklės išbloškė pro 
duris! (Pragare kalba pusiau 
lunkiškai, pusiau ruskai).

Kada mani parbloškė ir aš 
atsipeikėjau, tai man prisiminė 
bažnytinis karnavalas unt ža
rnos, bažnytiniam skiepe; cik 
unt žamės, pralaidzis pinigus 
pats išsinešdzinau, o pragari, 
neturėdamas pinigų tapau paim 
tas už apykaklės ir išblokštas 
laukan.

Tai matai, mielasai, koki ne
laimė mani pacilko.

Dabar aš bastausi dausose be 
jokios pastogės ir nebežinau, 
ku toliaus galėsiu bedaryti. 
Būk Vascius loskavas, sušauk 
parapijos susirinkimu, padaryk 
kolektu ir prisiūsk man bilietu 
sugrįsti į Wyomingo Klonį. Jei 
Vascius mani nepasgailėsi, tai

Otbūryjc, Kun. — Zupelni at- 
įpuskai. — Apznaiminam visiem 
Tarkos parapijonams ir šventa- 
kupriams, kad pas mus 17 dieną 
Mojaus, pavalgius pietus ir už
sirūkius pypkius, bus labai di
delė “uročysta” — šventė, su 
tirščiausiais atpuskais. Tą die
ną atlankys mūsų kleboniją 
šventablyvas ir didžiai pabaž- 
nas svečias, slaupo miesto, net 
iš Wastringtono D. ir C. Lietu
vos atstovas, lietuviškai ponas 
Bizas, bet kuris save nuobo
džiai vadina Bizauskas. Yra no- 
dieja, kad su juom pribus ir jo 
glaunas pišorius p. Rabino vi- 
čius.

Taigi supraskit, jūs vierni ir 
nevierni šventakupriai, jog tą 
dieną bus didelis testas, nes bus 
pašventinimas sąsparos mūsų 
naujai statomo “rolmilio,” ku
riame prancūziški rolninkai, su 
juodais iki žemę siekiančiais ši- 
heliais apsisiautę, jaunus lietu
viukus i šventakupriukus ‘Tolia 
vos.”

Prašom, viso pasaulio šventa- 
kuprių, sunešti ant tos inten
cijos ir apieros nors po vieną 
špygą.

Taigi garbė ir šlovė ant aug- 
štybių už šventakuprių darbus.

Tercijoms.

Reikalaujama jaunų vyrukų, 
baigusių nors pradinę mokyklą; 
privalo turėt liūdymus nuo: vie
tinio klebono, zakristijono ir da 
valkų, kad yra praktikuojantis 
kata (pakalikas. Darbas letlg" 
vas, užmokestis pagal gabumą. 
Cenzūruoti amerikoniškus laik
raščius ir laiškus ateinančius į 
Lietuvą. (Juose galima kartais 
rast ir dolarį). Atsišaukite:

Krikukdar Sąjunga
Šmugelio gatvė No. 13, Raunas.

Bcnoventūras Maklemauzevi- 
čiauškevičius,

Bliūro Vedėjas-

UŽDAVINYS NR. 4

nuošimčius, 
25 nuošim-

jis uždirbo

Juozas pirko dvi stubas ir už 
abi užmokėjo po $6,000. Tas 
stubas jis vėl pardavė. Ant 
vienos uždirbo 25 
ant kitos pradirbo 
čius.

Kelintą nuošimtį 
ar pradirbo ant savo įdėtų pini
gų šitoje apyvartoje?

D. Klinga.
Pastaba. Visiems minklių ūž- 

davėjams pranešam, jog sykiu 
su užduodamąja minkle, reikia 
redakcijos žiniai prisiųsti sykiu 
ir išrišmas.

Nuo ateinančio nr. “Tamos ” 
bus pradėta kryžiažodės m ink
les (crossword puzzles). Kurie 
turite jų padarę, meldžiame su 
atsakymais paduoti. Išrišėjams 
minklių bus skiriamos dovanos, 
apie kurias bus atskirai vėliau 
parašyta bislkį plačią uš. . .

Dar mat šviežia
Kas gi su-.šeimyninkė: — 

daužė tą' vazą?
Nauja tarnaite 

poniute.
šeimyninkė: —
Nauja tarnaitė: — Ar tai 

mes neturim katės?

— Tai katė,

Kokia katė?

JAU 
PRIPA
ŽINO!

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

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

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI
GARSINKIKTES
“VIENYBĖJE”

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—-o—
Kalėdų giesmė______ 30c
Dųl dul dūdelė_____ _ 50c
Stasys______________ 50c
Dzimdzi-Drimdzi_____ 25c
Malda, žuvusioms už Lie

tuvos Laisvę__ .__ 30c
Vilnius____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau-

• lausko___ ________ 50c
Adresuokite
“VIENYBĖ”

193 Grand St., Bklyn, N. Y.

viai, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra -geriausi Amftrikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi* 
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra ' puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin ’kieno 
cigarus rūkyt, kurio niėko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit," kad visada remsit lie: 
tu vištų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysi!; nes ir cigarai 
laimi gėri, sumaniai iŠ goriausio 
tabal*" i?" iŠ 'Havanos padaryti, 
inttlohfis rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerų Ci
garų!
Viengenčiai vietoje žydbėtniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, storuose, pas barbenus, 
kliubuošo 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 pačių ■ išsiun
čiant Cigarus visur po Ameriką į 
kitus tniestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. Ra
šant ’adresuoti

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. V.
Naujokų Cigarai , labki geli, 

verta paremt teisingu pramonę. 
Agentai gali užsidirbti dkštra pi
nigų, liuosam laike ir vakarais.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERŲ!

“VIENYBĖS” EKSKURSIJA 

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

I DIDELES EKSKDD
SU PALYDOVAIS

’ ' -'■.■t

U. S. LINES EKSKURSIJA -
BIRŽE LIO-JUNE 20 D

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiuręs

uz
Iš New Yorko Kaunan

f j Ji >

n1

PER BREMENĄ

UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS a

PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“
v.

J. O. SIRVYDAS 
ityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyj 

Važiuos Laivu

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

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

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

»

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

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

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

Jis - Važiuos Laivu: . *'. JĮ' 'f '

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, 
t

suteikia

"A •

Pres. Roosevelt

VIENYBES“ AGENTŪRA
BROOKLYN, N. Y

n
193 GRAND STREET “America”
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VIENAS IR TAS PĄTS 
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori pardnotl savo namį ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par
duoti, o mw parduosime į trumpu laiką su geriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namą ar blznĮ vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes | 

turime įvairių namų ir biznių par- ; 
davimui su mažu įnešimu ri ant i 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir ’■ 
pirkti pigiau negu kur kitur.
savininku. — Savo kostumorius ap

rūpinamo kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdrandžiame namų rakandus, sveikatą 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.
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reikia atžymėti tuo kiinum dar vimas ne kokiems abejotiniems
tai patiems sudedant po elgetoms, kurių pas mu^ labai

0=7

4* #

Prane

Vieno iš daugelio tokių mok

BA5EHAL!

NO. 301 Apsaugok SveikatąNO. 654

‘^*11 SVtf

NO. 1060
NO. 1057

atgal nuo

TtMMn:

ODINES LIGOS
yra

ESKO
Antiseptiškas mostiš

Kaina 50 centai.

tankiai nepakianciamas; 
būti 'pergalėti vartojant

PU«LA«
UŽDEGI

MAS

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

NEW YORK CITY,N.Y
44 Hudson Street 
netoli Duane Street

426 West 42nd Street 
netoli Ninth Avenue

1127 Third Avenue
netoli 80th Street

61 East 125th Street 
netcli Madison Avenue

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritaeijas.

BRONX. N. Y.
578 Ceurtlandt Avenue 
netcli 150th Street 
BROOKLYN. N. Y.
570 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avenue 
2 Sumner Avenue 
netoli Broadway 
LONG ISLAND CITY
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street

paskutinis 
jau ne- 

Kad aš bu

Savo gražų skatiką, 
Nelaikyk jį až dyką: 
Duok jam polną-gerovą 
Dek J mūsų Bendrovę.

flėraa 110.00,

Del platnunlą informacijų krclpkltša lino, atimant

LAX TABS

REMKIME VIENYBĖS 
BENDRADARBIŲ FONDĄ 
Pora metų atgal Įkurtas Vi

Profllaktaa vyrama, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo.
Didelė triūbelė 35e.

(Tarba (4’s) |1.
Visose aptlekose ar
Ban-Y-Kit Dept. A. 

09 Beekman Bt.
New York

Prašyk aprašymų į

A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis

$15,00 ir augityn

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
Tikram Lietuviui

Šimas apie V. V. pasitarimą Ko
miteto mass-mitingą del Papos- 
lenkų konkordato, negalėjo itilp 
ii,, ne3'per volai gavome? IŠ to-

limų kolodijų, prąnįęšnpąi mums 
privalo pasiekti gana iš anksto. 
MeMžiartie parašyti po mdss- 
mitingui, kurį rengiate Geg. 10

NO. 94

sau n 
(Pasira- 

Vardo nė vietos
neno-

d ai ran t is Į už 
žmogus, atsi

pomirtinių. Pašalpij išmokėta 8413,550.15
Nuo susior gani žavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80

Mano firma gerai atlieka sekančias darbus: išbalsamaoja ir laite j a mirusiu ant visokią 
t a platų. P a grabas faraošla nae paprasčiausių Iki prakilnlaulę. Parsamto karfstas 1*1- 
Sotuvėmc, veseiijoms, krikštynoms ir kitiems paslvallnėjlmams..

RYŽIŲ PUDINGAS
1 kenas Magnolia ar Star Pieno
2 Puodeliai vandens
1 puodelis koko-riešutų pieno 
Pūro puodelio nevirtų ryžių 
i puodelis koko-riesutų 
(tik ką sutarkuotų)
1. arbntoų šaukštelis vaniles
keli žiupsneliai druskos

Gerai sumaišyk skystimus. Pridėk nuplautas iv 
perkoštas ryžos, kok-riešutus, vanilą ir druską. 
Supilk i pudingų indą ir kepk valandą ir ber- 
tainį vidutinio karščio pečiuj d, pamaišant ret
karčiais. Kepk iki paras.

Balto, žalio ir Raudono 14kt.i 
aukso moteriškų laikrodėliu 
halima gauti mūsų krautuve!

RASHKINIS

Pastaruoju laiku pradeda jau 
daugiau moksleivių į V. B. M. 
Fondą atsišaukti, prašydami pa 
ramos tęsti tolyn mokslui ir pa 
sižadedami atsilyginti raštais 
“Vienybei.” Tuo patim pažy
mini, kad atsišaukia jau ir aug
ėlesnių mokyklų studentai, taip 
gi speidliai studijuojanti kurią 
nors mokslo šaką. Kad jiems 
parama reikalinga ir kad jų raš 
tai bus visuomenei labai nau
dingi, apie tai neprisieina aiš
kinti.

(Feljetonas)
Rašo Jonas Anumavičius

TRO JANKA
Registruotas vardas Į S. V. Pat.

Ofisą

GROBLEWSKI
Susideda iš 17 geriausių ir’ švie

siausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat_ 
rą, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo 
m, ir taip iš kitų krajavų šalių.

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

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

Žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

Išdirbtas į dvi formatas šaknų: 
Mielos šaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalam

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Narini priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
rini gaunn laikraštį „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna BLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, «00 Ir 1000

Pašalpos Skyriai — 
ąa.oo, B.oo ir 12.oo į savaitę.

mūsų, lietuvių
vos

kiek kas išsigali, ar tai nuo pa
rengimų nors mažyti pelno nuo 
šimtį paskiriant. Nereikia dro
vėtis duoti ir nikelį, nes nuo 
būrelio po nikelį pasidaro Sola
ris, o iš daugelio vietų po do- 
farį pasidarys keletas dc’arių.

Atmint reikia, kad čia auka-

Gaiiima prirašyti šimtus phna 
šių payyzdžių iš. žmonių, (kurie 
užbaigė 'gyvenimą nelaimėje 
vien dėlto, kad nesupranta pil
nai reikšmės žodžio “kad.”

Kad supratus pilnai reikšmę 
žodžio “Kad,’’ būdamas jaunas 
— nepraleisk jaunų dienų arit 
tuščių pasilinksminimų, girtuok 
liavimo, lošimu iš pinigų; tai y- 
ra pirmas žingsnis į gyvenimo 
vargus ir užsibaigia nelaime. 
Bet, būdamas jaunas, stengkis 
Įgyti mokslo, išmokti naudingo 
amato; būk pasitikįs savim, būk 
tvirtos Valios, būk teisingas, o 
visos tbs kliūtys, kurios stovi 
ant gyvenimo kelio, bus leng
vai apeinamos ir pabaigoje stv- 
vo gyvenimo nereikės širdies 
nusiminime sakyti: “Kad aš bū 
čiau žinojęs, kad taip bus, taip 
nebūtų atsitikę su manim.”

nybėsf Bendradarbių Moksleivių 
Fondas, pradėtas labai iš mažo, 
vienok davė gerų ir naudingų 
pasekmių. Per tą laiką; nors la
bai mažytėmis sumomis, esame 
davę pašalpos bendradarbiams 
moksleiviams Lietuvoje apie 10- 
čiai ypatų, o iš jų gaudavom 
nuolatos gražių raštelių, kurie 
per visą tą laiką puošė “Vie
nybės” skiltis.

Už lėibolius apart ftcrij pieno savybių dar gaunate Įvairių 
brangių dovanų. Viršuje matysite paveikslus Įvairių vasari
nių sporto reikmenų vaikams, kuriuos galite dykai gailti už 
kubelius. Tie daiktai galima gauti tik mūsų dovanų krau
tuvėse. Jei neturite krautuves jūsų mieste siuskite i The 
Birdcn’s Premium Co. Inc., 4.4 Hudson St., New York City, 
pažymėdami numerį norimos dovanos kaip yra ant paveik
slo, ir jie jums pasiūs dykai.

PREMIJŲ KRAUTUVĖS

J. M.: — Ant kiek mums ži- 
nt ma, Amerikos Lietuvių Tau
tinė Taryba tebėra nelikviduo
ta, tik jos veikimas tapo pa
liautas laikuose Lietuvos atsto
vo, p. Vileišio.

šėrininkui: — Jau buvo “V- 
bėje” pranešta keletą kartų, jo- 
gei •šįmet “Vienybės” Metskait 
Ųs likosi neišleistas. Yra ren
giamas ateinančiam metui ir 
bus gana stambus.

Skaityto j Iii i — Taip, yra trys' 
Amerikos valstijos (Arkansas, 
Michigan ir Teksas), kuriose 
žmogus gali balsuoti nebūdamas 
pilnu piliečiu. Bet jis privalo 
jau turėti pirmus poperius.

iemsed _
„M r LK

-yiwtiOHiuoUncgs Kas yražmogaun amžinas priešas? — Aaltli.
, ,,. Jis netik sunkiausias Ugas įvaro, bet ir į gra- 

VF’*'' bą paguldo. Bet tie, kurte vartoja po plačią
Ameriką pagarsėjusius URBAN’S GOLD 
POWDERS (Miltelius nuo žalčio), jokią šalčių 

v : ' nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok
nuo savo nuožmaus priešo I

; -S:; UR B o
? nut?^ yra kal kanuo16 Prieš kitą amžiną imo-

JT W £aus PrlcS> — vidurių užkietėjimą — kurie
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių Ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlfikų; Homeopatlškų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gorų pas —

F. URBONAS

’ Pirmiausiai kreipki* į nptieką.
/ -Z /r.'.,,

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDBAUD08 IB PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

■- * -K ■ r . 1 . .

PATARIMAS SKANIAM
UŽSIGARDAVIMO VALGIUI

Ryžių pudingas yra vienas iš mėgiamiausių val
gių Amerikoje ir tėvynėje. Kiekvieną šeimyninkė 
savaip daro, bet reta moka daryti JĮ su Magnolia 
ar Star Pienu. Magnolia ar Star Pienas yra su
dėtinis gryno pieno ir cukraus ir pudingui priduo
da. ^kąnumą, kokio pirmo nebuvo^ Išbandykite 
sekantį patarimą šį vakarą. Tikrai visi norės po 
antrą porciją.

čiau žinojęs, kad taip atsitiks 
su manim, aš nebūčiau taip 
daręs.” Taip vaitojančiam žmo
gui atsistoja prieš akis visos 
nedorybės papildytos jo gyveni
me, už (kurias turi užmokėti 
gyvasčia, bet — jau peryėlu; 
laikas ir progos jau prabėgo!

Arba žmogus, suspaustas sun 
kios 'ligos ir gulėdamas mirties 
patale, mato paliekąs savo šei
myną neaprūpintą ir dideliame 
varge, be abejo, mano sau: — 
“kad aš būčiau žinojęs, kad 
taip atsitiks, aš. būčiau vedęs 
blaivų gyvenimą, nebūčiau eik
vojęs (pinigus, būčiau mylėjęs 
apšvietą, būčiau galėjęs įduoti 
mokslo savo vaikams ir tinka
mai aprūpinti savo šeimyną.” 
Ir dideliame sąžinės graužime 
bei nusiminime užbaigia savo 
nelaimingą gyvenimą.

SĘVERA’S
-V’’

Kepa 
Taipgi 
vėm'Š 
auomet kreipkitės 
prie ‘' Garsas ’ ’ Keptuvė, 
ne duoną ir į kitus miestus.

W. MASIULEVIOH 
A. SHRUPSKIS 

(Savininkai)

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

ruginių miltų, 
keiksus, vestu- 

pokiliams. Vi
su užsakymais 

Siunčia-

daug priviso ir kurie nieko nau 
dos visuomenei nedaro; čia ren
kama parama mūsų augantiems 
talentams, kurių raštus paskui 
už tą pašalpą pati visuomene 
skaitys ir gėrėsis.

Atsiminkite, vientaučiai!
V. B. M. Fondas

“Nieko už dyką nenoriu, tik 
už mano darbą keletą dolarių, 
be kurių tolTau mokslo tęsti 
negaliu. Nemanau gražiais žo
džiais Jūsų tautinius jausmus 
“suvirpinti;” aš pats vertinu 
smogų ir mielu noru gelbsčiu, 
kuo galiu, jei jis dirbti myli, 
darbu, savo darbštumu 
kitiems naudos neša.” 
šo: N. N.
del tam tikrų priežasčių 
rime skelbti).

Iš viršuj privesto laiškelio 
aiškus reikalas tokius mokslo 
jaunuolius remti. Vienok mūsų 
V. B. M. Fondas šito neišsiga
li, nes jame ligšiolei sudėtos 
duosnių vientaučių aukos jau iš
sisėmė. Delo mes- šitą labai 
svarbų klausimą vėl iš naujo 
statome prieš akis mūsų pažan
giosios visuomenės, ypač “Vie
nybės” skaitytojams, kurie nuo 
daugelio metų, kaip stiprus mū- 
ras-stovėjo atramai viso mūsų 
tautos gyvenimo. Ąr apleisime 
bi edn u s pažangi uš'' j aunikaiči us, 
kuriuos apleidžia tėvai del be
turtės, o valdžia del politinių nu 
sistatymų? Mes manom, kad ne. 
Mes nežinome, kaip stambūs vai 
stybės vyrai galės iš t'koių var
guolių išaugti. Jie yra dabar tie 
patys nelaimingieji kokiais bu
vo jų pranokėjai — Kudirka, 
Vaičaitis,' Biliūnas ir visa eilė 
kitų buvusių Šviesių Lietuvos 
žvaigždžių.

Delio mes atsišaukiame į vi
są pažangiąją visuomenę, o y- 
pač į “Vienybės” skaitytojus 
ir draugus, kad nepraleistumė- 
te jekid susirinkimėlio* neparin
kę jame aukų biedniems mok
sleiviams. Kiekvienos vestuvės, 
k-i Xdtynos,- varduvės^ vakarėliai 
baliai, piknikai, išvažiavimai —-

gĮIMIggĮĮĮĮĮĮĮ >1 lįN! ■IglIWIIMI1 IĮ■!;';^|>n

leivių laiško ištrauką čionai pa
duodame:

“Norėčiau pasisiūlyti į bendra 
darbius. Esu medikas. Pabai
giau N. universiteto medicinos 
fakultetą. Norėčiau specializuo 
tis, nes specialistų gydytojų 
Lietuvoj didelė stoka; bet lė
šų trūksta. Is Lietuvos val
džios stipendiją nesitikiu gauti, 
nors gimnazijos draugai mini
sterijoj sėdi; mat dar iŠ gim
nazijos laikų esu didelis kleri
kalų priešininkas..

“Geriausiai galėčiau rašyti iš 
medicinos srities ir gamtos mok 
siu. Politikos sritis man irgi ne 
svetima. Gimnazijoj būdamas 
daug užsiėmiau politika, akty
viai dalyvavau “Aušrininkų” j u 
dėjime, pergyvenau rusų revo
liuciją ir prie bolševikų rusuo
se gyvenau. Jeigu jums nau
dingas galėčiau būti ir vieną 
kitą dolarį galėčiau užsidirbti, 
tai prašau man parašyti, ar rei
kalingi šiokios rūšies raštai: 
mokslo straipsniai, politikos, be
letristikos, vertimai, juokai ir

Tel. 1320 Greenpolnt _ Telephone 7887 Main

GRAEORIUS
Juozas Garšva

Tikra Lietuviška Buona 
kurią kepa 

„Garsas” Keptuvė 
(Seniausia įstaiga) 

duoną iš 
kepame 

ir kitiems

Del raumatišką skausmą, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mą ir pailsimo, del skausmą į šo
nus. krūtinėj ir j pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdą ir pažeidi
mą, del augščiatbminėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
Uiką. Kalnos 35c„ 65c. ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V
——S3Fį Albert G. Groblewski 

and °0,
Plymouth, Penn.

264 Front Street
to, JU1W YORK

-■■I ■ • II ni-l-ll. .n. I I. ------ ----- , ,,,y„ ,,, ”■   *   •Ą—♦- -

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit nžganėdi:

231Bedford Ave^.^
BR

151 Metropolitan Avehue Brooklyn, N. Y 
Telephone Groonpolnt 1411

žodis “'kad 
kalboj yra visai trumpas, - 
susideda iš trijų raidžių 
žmonių gyvenime jis lošia bega
linę svarbą. Kuris supranta to 
žodžio reikšmę, yra laimingas ir 
apsirūpinęs savo ateičia. Bet ku 
ris to žodžio reikšmę lengvai 
praleidžia, yra nelaimingas sau 
ir visai žmonijai.

Aš šį straipsnį rašydamas, tai 
kau į jaunuolius, kurių visos 
gyvenimo progos tebėra prieša
kyje, ’kad įsidėtų gerai žodį 
“kad” į galvą ir pilnai supra
stų jo reikšmę.

“Kad” yra žodis tinginio žmo 
gaus.

“Kad” yra abelnai prastas iš- 
siikailbėjimas.

“Kad” reiškia baime.
“Kad” yra žodis žmogaus, 

kuris pradėjo darbą, ir nepabai 
ges, pabėgo, krūptelėjęs, kad 
jo sėkmingai neužbaigs.

“Kad” yra trumipiausis žodis 
mūsų kalboje, bet pripildo to
mus ’knygų įvairių nepasiseki
mų, nelaimių ir tt., 'kurių ga
lima išvengti šiais penkiais žo
džiais:

Aš galiu ir aš atsieksiu!
Tik reikia gero noro ir tvir

tos valios. Jaunuoliai! kurie dar 
tik pradedat savo gyvenimą, tu 
rit gerai įsitėmyti, jog žmogaus 
gyvenimo kelias yra nelygus, nu 
klotas visokiomis (kliūtimis, ku
rios kliudo laimingai užbaigti 
savo gyvenimo kelionę.

“Kad” yra dvieju rūšių:
Kad aš bijau,” 'kuris posa

kis reiškia savim nepasitikėji
mą ir sulaiko 
briežto tikslo.

Ir “kad” yra 
pa'kailį, kūomet 
žvelgęs atgal, pamato savo pra
bėgusį gyvenimą su daugybe 
klaidų, ir to nusigąsta.

Dairymosi “’kad” yra pavo- 
jesnis už visus.

Jis yra maždaug 
žodis žmogaus, kuriam 
ria ant kaklo kilpą

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Ofisai atdari iki vėlam vakarui
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Brooklyn*) ir Apylinkes Žinios
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Po šauniai 
“Margučių Vakarienei”

Brooklyne jau įėjo matiem 
priežodis: “Visko prįąjpupinau, 
kaip moterų vakarienėje.” Tas 
išsipildė ir pereito sekmadienio 
vakare “Vienybės” Svetainėje, 
kur T. M. D. 3-čioš kuopoms 
narės: M. Danielienė, K1 širvy- 
diienė, O. Litvaitienė, I. Miko- 
lainienė, A. Ankudavičienė ir ki 
tos parengė šaunią “Margučių 
Vakarienę. ”

Svečių ir viešnių dalyvavo se
kami: S. Ankudavičius su žmo
na, A. Ankudavičius su žmo
na, P. Bajoras su žmona, M. 
Butėnienė, K. Brainienė, P. Bie- 
lidkas, O. Bubnienė, K. čerka 
su žmona, J. M. Danielius su 
žmona, J. Dumblis, J. Dulienė, 
K. Degutis, J. Girnius su žmo
na, J. Garšva, S. Griškus, R. 
Kručas, M. Liaukus su žmona, 
P. Litvaiitis su žmona, A. Lak
stutis, F. Morkus, P. Mikolai- 
nis su žmona, I. Merkelis, p-dė 
Milkeriūtė, F. Montveitas, A. 
Mackevičius, E. Molienė, M. Mil- 
takienė, M. Miltakiūtė, J. Milke- 
ris su žmona, R. Povilauskas 
su žmona, M. Pairkščiutė, S. 
Pauža su žmona, P. Svetka, P. 
Rimkus, K. Strumskis su žmo
na, A. 
das su 
žmona, 
gis su 
Venys,
Visbara su žmona, V. Visbaras,
1. Vengris, A. žabraus'kas, NN. 
su leide.

Vakarienei baigiantis J. O. 
Sirvydas pasakė trumpą prakal
bėję apie svarbą T. M. D-jos 
ir kvietė jon rašytis, taipgi krei 
pti domę į K. šimonies paveik
slų parodą, kuri šį vakarą bai
giasi čionai ir rytoj bus per
kelta į Waterbury, Conn., pa
lydint ją mūsų dainininkui P. 
Rimkui.

Po vakarienės buvo margučių 
paroda. Margučių buvo labai 
įvairiai išmargintų ir parodoje 
laimėjo dovanas šie: 1 dovaną - 
K. čerka; 2 — S. Griškus; 3— 
Veronika Gimienė; 4—K. Brai
nienė, 5—P. Vizbarą. Pagyri
mus laimėjo: 1. — V. Sirvydas,
2. — J. Milkeris, 3. — K. šir- 
vydienė, 4. — A. Povilauskienė.

Parodos teisėjais buvo visi 
dainininkai, kaipo dailės srities 
žinovai: M. Strumskenė, M. 
tėnienė ir P. Rimkus.

Potam tęsėsi šokiai iki 
nakties, grojant muzikai:
Blažaičio (smuiku) ir A. John-

B. Stankus, J. O. širvy- 
žmona, V. Sirvydas su 
M. Sirvydas, V. Struo- 
žimona, V. šabūnas, P. 
D-nė O. Vinikienė, P.

Bu-

12
F.
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šono (armonikų — naujos rū-į člžio 27 d. iš kun. Remeikos baž 
sies instrumentas, kaštuojąs 
$700). Grojo daugiausiai lietu
viškus šokius ir visi šoko įvalės. 

n;r,Prisirašė į T. M. D-jos 3-čią 
,Kuopą šie nauji nariai: Antanas 
Ankudavičius, Antanina Povi
lauskienė ir. Aleksandra Lakš- J 
tutis.

1 i Svečiai ir viešnios išsiskirstė 
linksmi ir linkėdami, kad rudenį 
tuoj.TMD. surengtų panašų gra 
žų vakarėlį, kur visi jaučias 
“kaip namie.” Reporteris.

Apsilankė Svečias

šį trečiadienį “Vienybės” re
dakcijoje apsilankė p. St. Gegu
žis, SLA. prezidentas. Jisai čio
nai lankosi su savo, ir organi
zacijos reikalais. Nelabai senai 
p. Gegužis nesveikavo, dabar
jau pasitaisęs ir kaip visuomet bus laidotas Gegužės 1, šv. Tre

nyčios, šv. Trejybes kapinėse.
Edvardas Jrakali^kas, 10 mė

nesių, gyv. 1 Prospect Ter., mi
rė Bal. 24, laidotas Bal. 26, Kal
varijos kapinėse.

Sophie Skužinskas, 48 metų, 
gyveno 29 Scholes St., mirė Ba
landžio 26 d., bus laidota Ba
landžio 29 d. iš kun. Remeikos 
bažnyčios, nuo 10 vai. iš ryto, 
šv. Trejybės kapinėse.

Adomas žųromskas, 9 metų, 
gyv. 59—11 Firth A v., Mas- 
peth, L. L, mirė Balandžio 26 
d., bus laidotas Bal. 30, šv. 
no kapinėse.

Mary Milinis, 3 mėnesių, 
veno 193 So. 9th St., mirė
landžio 28 d., laidota Bal. 29, šv. 
Trejybės kapinėse.

Joseph Klemens, 44 metų, 61 
So. 2nd St., mirė Balandžio 29,

susirinkimas įvyksta šį ketvirta 
dienį, Balandžio 30 d. vakare, 
“Vienybės” Svetainėje. Visi na
riai būkit, ir naujų atsiveskit. 
Bus balsavimai už centro val
dybos kandidatus.

Raštininkas.
— Koncertas Foreign Lan

guage Information Service ren
gia didelį tarptautinį koncertą 
šį trečiadienį, Balandžio 29 d. 
vakare, Town Hall 113—123 W. 
43rd St., tarpe Broadway ir 
6th Av., New Yorke. Mėgstan
ti pasiklausyti įvairumų, kvie>- 
čiami lankytis. Koncerto Kom.

— Priduokit kuodaugiausiai 
“Vienybei’’ smulkiu žinučių iš 
atsitikimų tarp lietuvių!

TREČIAS METINIS PIKNIKAS 
Rengia A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
24 kp. Subatoj popiet ir vakare, Ge
gužio 30, 1925 m. Feldman’s Queens 
County Parke, Garrison Av., arti 
Grand St., Maspeth, L. I., N. Y. Pra
sidės 3 vai. popiety ir tęsis iki vėlu- 

nakties. Muzikantai bus prof. 
— Įžanga: suaugusiems 50c.,

Parsiduoda 6 šeimynų plytų namas, 
po 5 kambarius, su valgomuoju ir 
maudyne ant Wyckoff Av. netoli Wil
loughby Av. Kaina $16,000, pinigų j- 
nešti $2,000. Pigu. Klauskite Becker, 
159 Menahan St., netoli Wilson Av., 
arba telefonu Foxcroft 7218. (53

Parsiduoda Farma — 125 akrai ge 
ros žemės, netoli Alb&ny miesto. Dide
lis namas ir tvartai, du arkliirf, 4 
karvės, kiaulės, vištos, vežimai, įran
kiui ir tt. Bargenas. $4,200. Galima su
sitarti apie išmokėjimų. Eckart, 605 
East 34th St., Brooklyn, N. Y. (53

Jo-

gy
Ba-

dailus, raudonas ir optimistas 
atrodo. Jis. džiaugiasi, kad S. 
L. A. reikalai gražiai eina ir 
organizacija puikiai auga.

Kasyklose darbai gerai einą. 
Birželio pradžioje angdekasiai 
turėsią savo konvenciją Wilkes- 
Barre, Pa., kur bus prisiruošta 
prie pasirašymo su kompani
jomis naujo kontrakto, išsibai
giančio apie pradžią Rugpjūčio.

Teisybė, Kad Nenatura- 
lizuoja su šeimynoms 
Lietuvoje

“Vienybės” nr. 47 radau 
straipsnelį kaslink naturalizavi- 
mo (pilietybės davimo) atei
vių, kurių šeimynos negyvena 
Suvienytose Valstijose. Ten sa
koma, kad tokie negali patap
ti šios šalies piliečiais, dėlto, 
kad jų šeimynos gyvena svetur, 
ir kad tą patvirtino ne tik Na
tūralizacijos Biuro, bet ir 
bo Biuro vedėjas.

Tas yra tikra tiesa.
Man būnant p. šabūnui

Volskiui (Brooklyne) prie pi
lietybės liudininku (nepamenu 
metų nė mėnesio), abudu gerai 
ant klausimų atsakė, šabūnas, 
kaipo pavienis, tapo piliečiu, o 
p. Vo-lslkis negavo poperių, — 
dėlto, kad jo šeimyna gyveno 
Lietuvoje. Teisėjas pasakė: — 
‘‘Kaip turėsi čionai savo šei
myną 
rius.”

Dar-

ir p.

ateik ir gausi pope-
Antanas Lelis

jybės kapinėse.

Lietuviai Vedasi: —

Pranas Dumčius, 1011 E. 96 
St. sų Rože Murauskas, iš 
pat.

Po Miestą Pasidairius

ten

pa-— Dailininko K. šimonies 
veikslų paroda užsibaigė perei
tą sekmadienį “Vienybės’’ Sve
tainėje. šį antradienį visą pa
veikslų rinkinį išgabeno p. Pr. 
Rimkus j Waterbury, Conn., kur 
p. J. Tareila padeda surengti 
parodą.

p. Rimkus, žada grįžti Brook- 
lynan už savaitės. Koresp.

— Jaunų Vyrų Lietuvių D-jos 
piknikas įvyksta Birželio 6, 
1925, Cypress Hills Parke. Drau 
gijos meldžiamos tą dieną nie
ko nerengti. Rep.

— “Gegužinė Vakaruška,” L. 
našlaičių naudai rengiama Lie
tuvių Moterų Globos D-jos į- 
vyksta Gegužės 6 d. trečiadie
nio vakare, Knapp Mansion sa
lėje, 554 Bedford Av. Tikietai 
gailimą gauti “Vienybės” redak
cijoje, pas Paužą ir LMGD na
res. Rengėjos

Kliubo pas
ijai i us jvyk- 

šį šeštadienį

— Gimnastikos 
kutinis šio sezono 
sta Gegužės 2 d. 
Arcadia Svetainėje, šokikai, ne
praleiskit progos!

— A. L. T. S. 1-mos kuopos

Pasimirė lietuviai:

Laibinis, 52 metų, 
mirė

Real Estate
Williamsburgh Sekcijoj 
šeimynų mūro namas, 58 

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 
abai 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.
VIENYBE” REAL ESTATE 

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

Komedijų Vaidintojai!
Visi pirkite naują iš Lietuvos 

gautą komediją
PONIA PIPSE

ir
PANELE TIPSE

Vaidina Keturios Moterys
Vienas Aktas

Kaina----------- 25c.

KOMEDIJfiLES

m ai i 
Duerkes. Įžanga: suaugusiems 
vaikams 25c.

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS 
ir dar .su kitais įvairiais pamargini- 
ninis, bus laikomas del naudos Vytau
to Kliubo, Shenandoah, l’n., Eagle Sa
lėje, Kctvergo vak., Balandžio 30. 
1925 m. Pradžia 7:30 vai. vakare.

širdingai visus kviečia — 
Vytauto Kliubas.

Parsiduoda rakandai 4-rių kambarių 
savininkas išvažiuoja Lietuvon ir par 
duoda pigiai, kuris greičiausia atsi
šauks Marijona Kundrotienė, 291 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y. (įėjimas iš 
jardo, žemutinis flioras)

Išsirandavoja 2 atskiri kambariai 
išduodant ir po vienų. Tiktų del be
vaikės šeimynos. Šilima, elektra, show
er maudynė, remia pigi, gražioj vietoj, 
2 blokui nuo Highland Parko ant augš- 
to kalno, sausas, tyras oras. Norinti 
taupyti sveikatų atsišaukit — 26 Cros
by Av. Tel. Glenmore 8119-W. Apie 
5-*i minutos eit nuo Van Siclen Av. 
stoties ir Fulton Jamaica Line elevei- 
torio. (54)

Parsiduoda Valgykla, geroj vietoj, 
biznis gerai eina. Lease’as ant trijų 
metą. Pardavimo priežastis patirsit 
ant vietos. Atsišaukite j Vienybę 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y. (54

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 grosemė ir delikatossen 
Biznis įdirbtas. 292 Metropolitan Av.

Parsiduoda Barbernė. Vienoj iŠ ge
riausių apylinkėj, išdirbtas biznis per 
daugeli metų, vieta apgyventa lietu
viais. Todėl yra labai geru proga lie
tuviui barberini. Parsiduoda už labai 
prieinamų kainų, nes greitai turi bū
ti parduota. Kreipkitės: Ignas Ur
bonas, 197 Adams St., Newark, N. J. 

. (53

Vincent 
gyveno 629 Driggs A v., 
Balandžio 24 d,, laidotas Balan-
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Parsiduoda Lunch Ruimis ir grose- 
ris; biznis senai išdirbtas, priežastis 
pardavimo savininkas turi kitų biznį. 
Atsišaukite pas: Pranas Mancevičius, 
47 Gold St., kampas Plymouth St., 
Brooklyn, N. Y. (53

Reikalinga Moteris prie namų darbo 
ir pridaliojimui mažo vaikučio, nuo 
birželio (June) 15 dienos iki rugsėjo 
(September) 15 d. Vieta Long Island 
prie Peconic Bay, prie gražių maudy
nių ir ,vasarnamių. Apie sąlygas atsi
šaukite laišku: Jonas Trages, So. 
Jamesport, L. I., N. Y. (57

Parsiduoda Bučernė kartu ir dar
žovių biznis.. Vieta išdirbta per dau
gelį metų ir biznis yra daromas dide
lis. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi du bizniu, z. Klimas, 888 Frank
lin Av., Brooklyn, N. Y. (54

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

(53

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

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

Tel. Applegate 2660

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)

Tel. Greenpoint 7831

MAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tol. Greenpoint 6195

M. KREIVĖNAS

Telephone Triangle 1450

Gėlės del Namų, Dario, 
Ve «tuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

BALIUS
ARCADIA HALL

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

LIET. GIMNASTIKO KLIUBAS, Inc.
Sukatoj, Gegužės (May) 2 d., 1925

Pradžia 6 vai. — šokiai nuo 7 vai. vak.
Muzika J. Pa-sella, Geo. Asborn “Kentucky Six” 

ĮŽANGA — 75c. YPATAI
Kliubo Kambariai: 168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry
to iki 9:30 vakaro. Nodėldlenlais ir Šiaip švento
mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popletų.

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 4697

Mūsų darbo apsiaustu 
kortumoris džiaugiasi.

216 Manhattan Avė

PIRMUTINE LIETUVIŠKA IŠTAIGA 
----- o-----

, * • » f \ f Į

Mes užlaikome didžiausią krautuvę ir 
naujausių madų drapanų suaugusiems, 
jaunuomenei ir vaikams. Taipgi Siuvame 
ant Užsakymų (orderių). Užlaikome dide
lį pasirinkimą vėliausios mados audeklų.

lino adresus ; ••’’1

BTOKE*
O. Brooklyn, N. T.

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge 8t.,

— 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

vie-
75c.

lengvos komedijos 
noje knygoje) kaina 
Mūsų Knygyne jų nebuvo, 
dabar iš Lietuvos gavome 
siuntinį. Užsakymus su pi
nigais siuskite į

(7
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193 Grand St., B’klyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AKU6ERKA J

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

Valet Auto-Strop Razor

Marijona Tamklene 
alagų ant pareikala vilnoj 
ar naktį, taipgi ir nedėl- 

^dieniais. Darbą atlieka atsakau-' 
ui prieinamą kainą 

80 ETAGG STREET
Brooklyn. N. Y. 

W Tel. Stagg 6711

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

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

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentino namus iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai Ir 
pigiai. Taipgi taisau seniu «to- 
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montieth Street
Kampas Buahwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ŽMOGAU, jeigu sergi, gydykis Na- 
turopatlšku Būdu. Vaistai negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Osler’is, 
M. D., sako, kad tas yra geriausia gy
dytojas, kuris nevartoja vaistų. O Dr. 
Rei*j, M.D., sako: “Viena diena yra 
dauginu kūdikių išžudoma vaistais ne
gu kad senajam Betliejį aukoms krito 
nuo Berodo žudynės.’’

Tad nustok vartojęsh nuodus-vaistus 
ateik į
NATUROPATHIC INSTITUTE 

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

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

Patarimai Veltui
Ofiso vai.: Ųtarninkais, Ketvergius 
ir Subntoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėl. nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimą 

Tel. Foxcroft 0468

Tel. 4428 Greenpoint.

ir
iki 10 Ii ryto 
iki 8 po pietų 
iki 8 vakare

. 161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo 6

Nedėllomis pagal susitarimą

ant
Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10
Office Hours:

a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

mėnesį numažinta kaina 
manent Wave, Nestle La noil Perma
nent wave yra geriausias, gražiai at
rodo ir laiko apie 9 mėnesius. Galima 
šlapini, ar mazgot. Kerpant plaukus 
naujausiom madom, plaukus ųudažom, 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP
163 *L0RIMER STREET 

Kampas Grand St. Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6533

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetainę susirinki’ 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

P99 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

MOTERYS TfiMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

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

Brooklyn, N Y

ir Vaikams
o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

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

Vyrams, Moterims
Prašau Tamistą reikale atsilankyti,

SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Surgeon Dantistai SPECIALISTAS

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Viriuje mėsinyčioa)

Novocain anestetiką atsargiai ir pri-Dantys traukiami vartojant T“
tyrusiai. Visoki aptrnukimni — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X Rny.

(Nepnklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviikal EGZAMINACIJA DYKAI!

J0N&5 AMBROZAITIS

MES UŽLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me
talinėms dūdelėms, kurie niekad ne
genda, Playcriai, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo
kėjimų.

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

Taipgi didžiausias eiles pagaminant 
lietuviškų ir kitokių Kolų Pianams. 
Rekordų Grumafonanis. Viską prisiūti- 
cinui į bile miestų 8. V. Taisom, tū- 
nimim ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne koks 
pamėgdžiotojas...

JONAS 
560

Brooklyn, N.
B. AMBROZAITIS 
Grand Street

Tel. Stagg 8262

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

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paslkolas, 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
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