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HINDENBURG ŽADA NEDEVETI
SAVO UNIFORMOS IR MEDALIU

INAUGURACIJOS CEREMONIJOSE
“Tėvynes” Redakcija Žada Pakelti Smarkią 

Kovą Prieš Begėdiškus Lietuvos Cenzorių 
Darbus.

NAUJAS LIETUVIS MILIONIERIUS. — 
GARDINE PRASIDĖJO POLITINĖ LIE
TUVIŲ BYLA.

BERLIN, Bal. 30. — Hindenburgas pareiškė, kad jo
kių uniformų nedėvės laike prezidentūros apėmimo cere
monijų. Jo draugai gi pradėjo kovą kad Vokietija vėl 
priimtų seną vėliavą — juodą, baltą ir raudoną vėliavą 
kaizerio laikų. Sumuštasis kandidatas Marksas prisiun
tė Hindenburgui laišką, kuriame mandagiai pamokina 
laikytis taikos su visais ir neiti prieš demokratiją.

NEW YORK, Bal. 30. — Vėliausiame “Tėvynės” nu
mery paskelbiant, kad Lietuvos cenzūra uždraudė to laik 
raščio platinimą Lietuvoje, sakoma: “mūsų kovos planus 
paskelbsime vėliaus. “Tėvynės” redakcija laiko sau net 
nemaža garbe sau ir visai organizacijai, kad Lietuvos 
klerikalinio smurto ricieriai ir juodosios reakcijos apaš
talai laiko mūsų laikraštį pavojingiausiu iš visų valsty
biniai nusistačiusių Amerikos lietuvių laikraščių.”

KAUNAS, Bal. 16. — “Lietuva” rašo: Kovo 31 užva
žiavo į Londoną ir aplankė lietuvius lietuvis daktaras 
Antanas Smitas. Jisai važiuoja į Lietuvą pasimatyti su 
savo giminėmis. Smitas yra kilęs iš labai neturtingų tė
vų, beveik elgetų, bet dabar jo rankose esą apie milio- 
nas dolarių — gal būt turtingiausias Amerikos lietuvis.”

Minėtas daktaras yra gyvenęs Gary, Ind. ir turėjęs 
institutą-mokyklą, kurią valdžia uždarė, o Smitą buvo 
patraukusi tieson.

GARDINAS, Bal. 20. — Čia prasidėjo svarstymas 
bylos kelių desėtkų lietuvių Marcinkonių ir Valkininkų 
valsčių, kuriuos lenkai kaltina neva organizavime suki 
limo pora metų atgal. Du besėdėdami kalėjime pasimirė 
o kiti sirgo smarkiai nukankinti. Juos gins lenkų advo
katai Vrublevskis ir gen. Babianskis.

Bolševikai Nusileidžia 
Darbdaviams

N eperšokęs Per Ravą 
Nesakyk “Op”

gauna žinių 
skelbia, kad 
leisti steigi-

Berlin. Vokiečiai 
iš Rusijos, kurios 
bolševikai sutinka 
mą privatiškų bankų, kurie ga
lės rinkti savo direktorius ir 
vedėjus, be valdžios įsikišimo. 
Taipgi bu§ leista steigti fabri
kus ir samdytis iki 20 darbi
ninkų be valdžios pavelijimo. 
Jei norima samdytis iki 100 
darbininkų, tai reikės gauti pa
velijimas, arba laisnis iš val
džios. Jei fabrike samdoma virš 
100 darbininkų, tai darbdavis 
turi sudaryti kontraktą su dar
bo unija, valdžiai tarpininkau
jant. Sakoma, net karštasis Zi- 
novjevas su tuo sutinka. Jis sa
ko revoliucijų gali būti nebus 
per desėtlkus metų ir nėra ko 
atsidėti ant pasaulinės revoliu
cijos.

Chicago.’ “Paskutinį sykį va
žiuoju gatvekariu,’’ gyrėsi gar
siai savo draugui Hermanas Gr 
tė gatvekary, mušdamas per k: 
senių, kur buvo $500 vežam; 
del pirmo įmokėsimo už automo 
bilį. Po kiek laiko Gritė išlipo 
ir čiupt — nėra pinigų. Dingo 
gatvekaris ir tas, kurs pinigus 
iškraustė.

Prohibicija Įskaudina 
Darbininkus

Tinginis Sūnus
Užmuša Savo Tėvų

Crisholm, Minn. 20 metų Melo 
Ghilardi užmušė savo 40 metų 
tėvą dėlto, kad tas atsisakė ji 
maitinti ir vertė eiti jį dirbti. 
Pasirodo, kad iš mažens sūnus 
buvo lepinamas ir būdavo “blo
gas.” Jis nenorėdavo mokyk
lon eiti ir nieko dirbti.

Šitas įvykis primena įvykį 
San Francisco, kur čia augusi 
mergina nušovė savo motiną, 
kuomet toji draudė jai eiti po 
šokius.

Nassau, L. I. Vedėjas draugi
jos, kuri globoja skriaudžiamus 
vaikus, prakalbose čia nurodė, 
kad yra didelis skirtumas pa
prastai darbininko šeimynai, ar 
šeimynos galva moka po 50 ir 
75 centų už stikliuką butlegeriš- 
ko snapso, ar jis mokėdavo pirm 
prohibicijos 5 centus už gerą 
stiklą alaus. Dabai- gėrimas at
veda neturtą ir didesnį vargą 
Todėl daugely šeimynų vaikai 
yra baisiai apleisti, skriaudžia
mi ir blogai auklėjami.

Rusų Valstybė
Pietų Amerikoje?

Berlin. Vokiečių laikraščiai ra 
šo, kad Tautų Sąjunga norinti 
įsiteigti Pietų Amerikoje didelę 
rusų koloniją, kurioje galėtų 
sutilpti iš- Rusijos pabėgusieji

Naujausi Telegramai
Berlin. Skelbiama, kad vo 

kiečiai tiek pat mėsos jau 
suvalgo kiek valgydavo 
pirm karo.

—o—
New York. Už dalinimą 

plakatų, kviečiančių nedirb
ti gegužio pirmą, tūlas žy
delis buvo pabaustas $5.

—o—
London. Valstybės iždiniu 

kui prisiminus, kad jau lai
kas Anglijos darbo unijoms 
išeiti prieš almužnos davinė 
jimą darbininkams, darbi
ninkų atstovai parliamente 
jį nu rėkė.

—o—
Washington. Pradėjus 

siausti rauplių epidemijai, 
daktarai čia įčiepijo 62,000 
žmonių į kelias dienas. Čie- 
pus gavo ir prezidentas 
Coolidge.

—o—
New York. Naujas skan

dalas tarpe policijos parodė, 
kad iš vagių atimtas šilko 
pančekas, vertės $2,500, po
licija pardavusi kitam, nors 
savininkas ju ieškojo, už 
$900.

—O—
Brussels. Belgai sugavo 

Reinu beplaukiantį laivą iš 
Olandijos, kuris, pasirodė,

Pasimirė Bastūnų 
Karalius

Kansas City. Bemazgodamas 
langą, iškrito Ray Williams ir 
persiskėlęs galvą, pasimirė. Jis 
buvo skaitomas bastūnų, arba 
hobo, karalium. Jis buvo jų po
etas ir filosofas. Anot jo yra di
delis skirtumas tarp valkatos- 
tramp ir bastūno. Esą, bastū
nas užsidirba pragyvenimą, o 
valkata vagia, kad išsimaitinti.

Fordas ir Kiti Įvykdys 
Eroplanų Ekspresą 

i----
Pavykus eroplanų e k
Detroito į Chicago, 

kiti turtuoliai nori į 
įsteigti liniją iš

Detroit. 
spresui iš 
Fordas ir 
du mėnesiu
Chicagos į New Yorką. Būtų 
vartojami eroplanai SI5,000 ver 
tės. Skraidytų tik naktimis kai 
dabar skraido S. V. paštas.

Išskridus iš Chicagos 9 va
landą vakare, New Yorke ero- 
planas būtų pusę po šešių ryte. 
Manoma skridimai turėti kas 
vasarą, šeši lis syk į savaitę. Už 
pervežimą svaro prekių, 
imama ?2.

Lenkija Sumažina

būtų

Varšava. Tos laivų linijos, ku
rios atsisakė mokėti naujas tak 
sas šiais metais, tapo paprašy
tos daugiau biznio nedaryti Len 
kijoj. Todėl pasitraukė francū- 
zų linija, Red Star, Cunard, ir 
kitos. United States linija jau 
pernai nedarė biznio Lenkijoje. 
Liko dar Baltijos Amerikos ir 
kitos, kurios sutiko su lenkų 
vai dž i os re i kai a v i m a i s.

Kaunas. Ministerių Kabinetas 
svarsto įstatymą, kuris pakeis 

ir negalinti del bolševikų grįž- dabartinį įstatymą apie rinki- 
ti rusai. *mus į Seimą.

Žinios Iš Lietuvos
RYGOS GYVENTOJAI

Ryga, 2-4. — Statistikos ba
tams, surinktiems paskutinia
me gyventojų skaičiavime, aiš- 
kėjant, pasirodo, kad Rygoj gy
vena 337,699 asmenys. Vyriškių 
150,439, moteriškių — 187,260. 
(Ant 100 vyriškių 124 mote
riukės). Sulyg pavaldinybės Ry 
gos gyventojai dalinami — Lat
vijos piliečių 303,401, Lietuvos
— 61,189, Vokietijos — 3,199, 
Lenkijos 2,239, Estijos — 1,019, 
Rusijos — 675, 'kitų valstybių
— 2,445, be išaiškintos piliety
bės — 13,656, nežinomos piliety 
bės — 1,876. Lietuvos piliečiai 
daugiausia žydai. Dar neaiškus 
Rygos gyventojų tautinis sąsta
tas.

vežė Vokietijon daug kulkų 
ir bombų.

—o—
New York. Laivu “Pres.

Roosevelt” atvyko “ponia” 
Radzvilienė, kuri esanti tar
nautoja prie Tautų Sąjun
gos informacijos sekcijos, 
lietuvių skyriuje.

—o—
Philadelphia. Policijai ne

spėjus jo areštuoti už ėmi
mą kyšių, saliūne nusinuo
dijo prohibicijos agentas 
Winters.

—o—
Paris. Franci jos valdžia 

uždraudė gegužines parodas
—o—

Maskva. Sovietų valdžia, 
negalėdama pati išnaudoti 
garsių Sibiro Lenos aukso 
kasyklų, išnuomavo jas an
glų kompanijai. Tose kasyk
lose esama šimto milionų niaus krašte. Tarp kita-ko pa-

/

I konkordatą su Roma. Prisirin
ko apie 400 žmonių. Prelegen
tas išdėstė Vatikano vasario 10 
d. 1925 m. pasirašyto su Lenki
ja konkordato dėsnius ir suly
gino su mūsų užsienių Seimo 
komisijai vyriausybės patiektu 
konkordato sumanymu.

Išvada, kad jeigu Lietuva pri 
imtų panašų konkordatą, tai tik 
rai pralaimėtų, nes nauda iš jo 
būtų tik kunigams ir Lietuva 
virstų viena didelė klebonija.

Pirmininko pasiūlyta protes
to rezoliucija prieš popiežiaus 
sankcionavimą Vilniaus užgro
bimą ir už išikraustymą iš Kau
no arkivyskupo Zecchini buvo 
priimta prieš 4 krikščionių bal
ms.

sipažinti su žmonėmis, su ku
riais jam, kaipo uosto tarybos 
nariui, teks dirbti.

Vakar p. Kjelstrupas padarė 
vizitus ministerių pirmininkui p 
Petruliui, susisiekimo ministe- 
riui p. Sližiui ir užsienių reika
lų ministeriui p. čarneckiui.

Projektuojama ištobulint Kau 
no uostą, sustiprinti antkran- 
tes ir 
trantė 
muno 
čių ir 
bados

* *’ I.

krante saugotų nuo potvynio 
Nemuno ir Neries santakoj es
antį plotą gojui.

sutvarkyti pylimą. At
manoma pratęsti visa Ne 
pakrante ir Neries žio- 
Neries pakrante iki Sla- 
tilto, kad supiltoji ant-

dolarių vertės aukso.

Berlin. Policijos viršinin
ku čia tapo socialistas, kuris 
vienok labai gerbia Hinden-

Buenos Aires. Gaunama 
žinių, kad Sao Paulo kraš
te vėl norima sukilimas 
prieš Brazilijos valdžią su
kelti.

Uždaro Daugiau
Anglies Kasyklų

CoalPittsburgh. Pittsburgh 
kompanija uždarė dar penkias 
kasyklas. Išviso tokiu būdu už
darė 11. šiose” penkiose dirbo 
1,822 d*artbininkąi. Kompanija 
sako, kad algos darbininkams 
per didelės. Ji dar turi penkias 
kasyklas dirbančias, kur sam
do unijinius darbininkus.

Komunistai Debatuoja 
Rusijoj Hindenburgo

VILNIAUS ŽYDAI GĄSDINA 
LENKUS TAUTŲ S-GA

Vilnius, 2-4. — Žydų laikraš
tis “Vilner Tog“ skundžiasi sun 
kia žydų mokyklų padėtimi Vil-

žymima, kad jei Lenkija nevyk 
dysianti teisėtų žydų reikalavi
mų mokyklų srity, tai tuo rei
kalu reiksią kreiptis su plačiu 
memorandumu į Tautų Sąjun
gų-

Užpaliai (“Vienybės’’ kor.) - 
Visame Užpalių valsčiuje da
bar yra sepyhios pradinės mo
kyklos lietuvių, viena žydų ir vi
durinė mokykla. Pradinės kas
met lanko virš 70,0 mokinių, o 
vidurinę apie-200. Ateinantiems 
metams, pradinių mokyklų, skai 
čius manoma dar padidinti. Atei 
ty galima tikėtis, kad Užpalie- 
čiai visi mokės skaityti bei ra
šyti. Gražus apsireiškimas.

Pabudęs Vaidyla.

• Ulytėlė, Rokiškio vals. (“V- 
bės” kor.) — Kovo 15 d. vieti
niam pašalpos komitetui žmonės 
pranešė, kad ant kelio guli apal
pęs berniukas. Komiteto na
riams nuėjus, pasirodė mokinys 
Vladas Matulevičius, taip nusil
pęs, kad toliaus eiti nebegali, 
nes dvi dieni kaip esąs neval
gęs. Berniuko namuose pasirodė 
motina ligota, tėvas žuvęs ka
rėje, ir dar 4 kiti badaujanti 
vaikai, šeimyna antra savaitė 
kaip per dieną tevalgo po 10

Maskva. Rusų komunistai 
smarkiai debatuoja klausimą ar 
gerai Vokietijos komunistai pa
sielgė numesdami savo balsus 
dykai, ir tuomi pavelydami Hin- 
den'burgą tapti prezidentu. Zi- 
novjevas sako, kad blogai pada-Į 
rė, bet Bukarinas tvirtina, kad 
gerai, nes Hindenburgui valdant. Brooklyne, šeimyna bus gelbi- 
gai bus proga revoliuciją pakel-' 
ti.

Revoliucija Neįstengė Visų 
Dvarponių Išnaikinti

Maskva. “Izviestia" rašo, kad 
pirm karo buvo apie 30,000 di
džiųjų dvarionių Rusijoj. Ne
žiūrint revoliucijos persekioji
mų, pasirodo, kad jų dar yra ir 
gyvena savo dvaruose apie 10,- 
000. Todėl manoma juos per- 
kilnoti iš apgyventų vietų į ki
tas gubernijas, kur jiems bus 
duota žemės ir kur jie galės 
apsigyventi.

Cleveland. Vietos anglų laik
raštis “The Press" praneša, kad 
lietuvių žurnalas “Artojas” ga
vęs virš 600 dainų, prisiųstų del 
kontesto, kori turėjo.

Užrašykit “Vienybę” Savo 
Giminėms Lietuvoje

Tauragė, Kovo 29 d. 1925 m. 
apie 11,vai. naktį kas tai sviedė 
akmenį per langą į p. V. Dirgin 
čiaus, vietos vargonininko (se
minarijos dainų — muzikos mo
kyt.) kambarį. Kokiu tai būdu 
žinia greit daėjo iki vietos kle
bono (seminarijos tikybos mo
kyt.), kuris paėmė policininką 
ir leidosi kratą daryti pas se
minarijos mokinius. Kur jie bu
vo, visus mokinius rado namuo
se, kitus net miegančius. Mat 
įtarta, kad tai mokinių darbas.

Grigui is.

Tauragė. Nesenai čia buvo at
silankęs d-ras J. šliupas ir laikė 
paskaitą Kuršo salėj. Į paskaitą 
neiškentė nenuėję kai kurie mo 
viniai, nors jiems buvo griežtai 
uždrausta. Tiesa, daug mok. bu
vo už kulisų ir suflerio būdelėj 
po grindimis. į paskaitą atėjo 
ir p. A. Savickas, Seminarijos 
mokytojas. Jo tikslas, ten su
rašyti visus mokinius, kurie bu
vo paskaitoj ir įteikti pedagogų 
tarybai. Taip jis ir padarė. Vi
si mokiniai, kurie buvo p. A. 
Savickio užmatyti, liko peda
gogų tarybos nubausti. Jiems 
sumažino elgesį iki 3—4, o klus
numą — stropumą iki 2.

Tiesa, kad nedėkingas to mo
kytojo amatas? Vėsulas.

P. Kjelstrupas Kaune. — 
Kovo 30 d. drauge su p. Naru
ševičium, Klaipėdos uosto tary
bos pirmininku, atvyko Kau

burių. Komitetas tą visą šei-’nan Tautų Sąjungos skirtas 
myną pasiėmė po savo globa, Klaipėdos uosto tarybos narys 
ir padedant L. M. G. Dr-jai

ma nuo pražūties.
Seminaristas.

p. Kjeilstrupas. P. Kjelstrupo 
kelionės tikslas yra padaryti vi
zitą Lietuvos vyriausybei ir su- *■ X

Vilkaviškis. Kovo 22 d. įvyko £ 
iD-ro K Griniaus paskaita apie'® 
________________________ _ I ®

Ar nori žinoti 
Kiek gyventojų 
yra jūsų valsčiuje 
Lietuvoje?

Skaityk —

POLICIJOS 
KALENDORIŲ 

(Almanaką)

Kaina su prisiuntimu
Vienas Dolaris

i
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Vėl susekta pinigų dirbtuvėlė 
— Radviliškio nuovados virši
ninkas susekė slaptą pinigų dirb 
tuvę. Per kratą rasta 7 padirb
ti banknotai po 2 litu ir keli 
banknotai su atspaus'dinta vie
na puse. Kaltininkas Petras Ste 
ponaitis, 28 metų amžiaus, su
imtas. Pas jį dar rasta keli blan 
kai ir antspaudai.

Klaipėdos valdininku delegaci 
ja Kaune. — Kovo 30 d. lan
kėsi Kaune Klaipėdos krašto 
valstybinių įstaigų tarnautojų 
sąjungos atstovai ir įteikė vy- 
riausybei ir Seimui pareiškimus 
ekonominiais ir politiniais rei
kalais. Iškelta visa eilė klausi
mų ir pastatyta reikatavimų. 
Be kita valdininkų atstovai lan 
kėši L. Valst. Liaudininkų frak
cijoj, kur apibudino padėtį.

IR LATVIAI KRATOSI
VATIKANO

Ryga. — šios dienos Latvijos 
Seimo posėdy soc. demokratų 
frakcija įneša pasiūlymą neati
dėliojant anuliuoti konkordatą 
su Vatikanu, kuris sudarytas 
1922 m. 
batų.

Laukiama smarkių de-

VILKAI SUVARĖ ŽMONES Į 
MEDŽIUS

Biržų apskr., Daujėnų vai., 
30-III. — Daugybė čia yra vil
kų. Kovo 10 d. žmonės gyve
nanti Januškų dv. išgirdo girioj 
baisų riksmą. Nuėję, pamatė 2 
žmones įlipusius medy ir prie 
medžio 7 vilkus. Du vilku nušo
vė, kiti pabėgo, žmonės išliko 
sveiki. I*. K.. '

ĮpĮoioioioio;

Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!
“Vienybės” Knygynus seku visus naujenybes lietuvių literatūroje 

ir mene ir šiuo sykiu gali pasiūlyti mėgėjams .glūdus iš operų — 
“Faust” ir “Sevilijos Kirpėjas” — Lietuvių kalboje.

Iš OPEROS “FAUST” 
po 50 centų

1, Mefistofelio serenudii: “Tu, kuri dabar sapnuoji”
2. PeimantŲ Daina: “Ach juokai, uian juokai” 

(Marga ritu)
'3. Margaritos daina apie Tulės karulių: “Karaliavo 

Kit kart ’’
-t. Fausto duiaa: “Kaiiitina — Lyg burtai mano”
5. Gėlių Arija (Flower Song)
(i. Mefistofelio: “Aukso Stabas” — Vien tik auksus 

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

IŠ OPEROS “SEVILĖS KIRPĖJAS”
Po 75 centus

1. Figaro Knvutina: “ Pilnumui miesto kirpėjas prieš jus

(•) Šitų gaidų gavome tik nedidelį pirmutinį siuntinį.
Užsakymus su pinigais .siuskite:

I “Vienybė”
& 103 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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fl Redakcijos Straipsniai Į)
LIETUVOS CENZŪRA PRIEŠ
AMERIKOS LAIKRAŠČIUS

Pirmiaus gavome trumpą žinią, dabar jau ir oficiali 
pranešimą, jogei “Tėvynė,” vienas iš Amerikos lietuvių 
stambiausių laikraščių, tapo Lietuvos paštos pridrausta 
Lietuvon siuntinėti. Apie tai rašo pati “Tėvynė,” pažy
mėdama, jogei ji tapusi net įsfkūsta Amerikos paštui, kai
po “radikalų organas.” Žinoma, sugrąžinimą laikraščių 
iš Lietuvos galėjo atlikti pati Lietuvos cenzūra. Bet kas 
patiekė tą skundą Amerikos paštai? “Tėvynė” paviršium 
lyg kaip ir įtaria Lietuvos konsulą New Yorke, Dr. J. 
Bielskį, tačiaus aiškių faktų tame dar nėra.

Vistiek, kaip ten nebuvę, “Tėvynės” pridraudimas 
siuntinėti Lietuvon yra didelė nesuomonė. “Tėvynė” nie
kuomet nebuvo ir nėra jokis radikalis laikraštis. Yra tai 
organas S. L. A. organizacijos, turinčios į 20,000 savo 
narių, kurie ją skaito ir visi ja pasiganėdina, išskyrus to
je organizacijoje įsibriovusius bolševikus, kurie prieš 
“Tėvynę” volus verčia. Kaip tai keista ironija dabar at
sitiko, kad ir Lietuvos cenzūra su mūsų bolševikais su
sigiedojo vienon noton!

Jeigu paimti platesniu masštabu, tai visi mūsų laik
raščiai bus “radikališki,” išskyrus keletą nežymių čionai 
klerikalinių laikraštukų, kurie tuo tarpu -vengia valsty
binės kritikos vien dėlto, kad valdžia yra rankose kr. 
demokratų partijos. Jeigu yra draudžiami Lietuvon įleis
ti komunistų laikraščiai, tai tas yra suprantama, ka
dangi šie jų organai aiškiai yra nusistatę prieš visą Lie
tuvos Nepriklausomybę. Bet kuomet uždedama cenzūros 
šlėgas ant tų laikraščių, kurie visa širdžia tarnavo Lietu
vai, kovojo už jos nepriklausomybę, ragino visuomenę 
prie aukų ir paskolos Lietuvai, džiaugėsi Lietuvos lai
mėjimais ir kraujo ašaromis verkė prie kiekvieno Lietu
vos nepasisekimo, tai jau — blogai!

Mažas pakritikavimas kokio vieno ar kito valdininko 
tai dar nereiškia šmeižimo valstybės, šitas yra priimta 
visuose civilizuotuose kraštuose. Kodėl del šito mesta 
toki panieka Amerikos lietuvių visuomenei, kuri savo 
laikraščius gerbia, kaipo vienintelius įkvėpėjus tautybės 
šiose ištautėjimo bangose Amerikoje? Kodėl Lietuvos 
cenzūra duoda tokią puikią progą pasijuokti Rusijos a- 
gentams bolševikams, kurie dabar turės progos dar la
biau demoralizuoti tamsius darbininkus ir sakyti: “Ar 
mes jums nesakėm, kad Lietuvoje yra buožių valdžia?” 
Kodėl ant galo mesta tokis paniekinimas Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, kuris yra tūkstančius aukavęs Lie
tuvos valstybės ir jos įstaigų sukūrimui?

Berods yra sakoma, kad peraštriai buvę rašyta “Tė
vynėje”. Bet šituo uždraudimu juk bus paskatinta rašyti 
dar aštriau, ir tą jau rašys visi laikraščiai. “Tėvynę” 
skaito tiesioginai apie 20,000 žmonių, o su jų šeimyno
mis ir įnamiais — apie 150,000. Reikia dabar sau įsivaiz
dinti, koki tai banga kalbų, diskusijų ir protestų bus su
kelta su šituo Lietuvos cenzūros žygiu!

Berods irgi sakoma, kad su “Tėvyne” Lietuvos cen
zūra dar nesustosianti; būsią dar imama nagan “Sanda
ra,” “Naujienos,” o paskui ir visi pažangieji laikraščiai, 
ypač dabar prieš manomus įvykti Seimo rinkimus Lie
tuvoje. Gali būt, kad šitas užsimojimas yra daromas. 
Vienok jis yra ne vietoj ir labai žalingas kaip Amerikos, 
taip ir visos Lietuvos gyvenime.

Atkirsti Lietuvai dešinę ranką, kokia yra Ameriko
je gyvenančių lietuvių arti miliono, tai bus pers kandi vi
sai mūsų tautai operacija.

Studentams pašalpa
Lietuvos švietimo ministeris 

davė 30,000 litų Neo-Lituanijos 
bendrabučiui baigti statyti. At
eitininką i (klerikalai) 
ministerio 255,000 litų 
drabučiui ir tiki, kad 

—o—
Dokumentū karalija.

“Karys”, atsakydamas į pa
klausimą tūlo kareivio, kaip jis 
galėtų nuvykti į Argentiną, at
sako :

“Išvykimui į Argentiną rei
kalinga: 1) Lietuvos užsienio 
pasas su viza į Argentiną, 2) iš
tikimybės liudijimas už 5 metus 
3) gydytojo liudijimas, kad svei 
kas, 4) trys Amerikos dolarius 
nuvažiavus Argentinon, 5) tris 
savo fotografijas, 6) praneši
mas raštu iš garlaivių bendro
vės, nurodant kada išvyksta į 
Argentiną ir kuriuo laivu. Ke
lias iš Kauno į Argentiną kai
nuoja apie $106. Norint gauti 
užsienio pasą reikia turėti: 1) 
ištikimybės liudijimą iš polici
jos, 2) kariumenės liudijimą, 
3) vidaus pasą, 4) 2 savo foto
grafijas.”

prašo iš 
savo be n 
gaus.

—o—
Atsidčkoja.

“Draugas” praneša, kad gcg. 
10 sueina 8 metai kaip p-lė Tcn- 
džiulyitė darbuojasi lietuvių te
atrui ir Vaičkus, norėdamas jai 
atsidėkoti už pasišventimą lie
tuvių teatrui ruošia tą dieną jai 
veikalą, pelnas nuo kurio suvai- 
dinimo eis p-lei Tendžiulytei.

Linkime, kad lietuviai atjaus
tų tokį gražų darbą, skaitlingai 
atsilankydami.

Francijos premjero biografija
Dabartinis Francijos prem

jeras, Povilas Painleve, Į poli
tiką įėjo tik 1910 metais, bū
damas 47 metų amžiaus. Iki to 
laiko jis buvo mokslininkas ir 
gabus matematikas. Pagal gimi 
mą jis yra sūnus spaustuvnin- 
ko, gana nežymaus darbininko. 
Tik savo protu jis praskynė sau 
kelią j viršūnes. Jis kelis syk 
buvo ministeris. bet labiausia 
atsižymėjo 
nisterijoje.
Herriot.

karo ir laivyno mi- 
Jis kairesnis negu.

—o—
Kova už žemę.

Olandai prašo paskolos, kad 
užbaigus tvėrimą didelio tven
kinio per jūrą, kuris paskui pa
velytų nusausinti apie 2J)00 kva 
dratinių mylių žemės, dabar gu
linčios po jūrų bangomis. Tas 
viskas kainuotų apie 30 milionų 
guldenų.

žemės maža Olandijoje ir 
žmonės ten jau nuo senai ko
voja su jura, kad atkandus kąs- 
nelį-kitą sausžemio.

-^o—r 
Krikščionys save gina.

Prie klerikalų laikraščio “Tė
vynės Sargas” yra pridėta 16 
pusi, knygelė, antgaiviu “Lietu
vos santykiai su popiežių.*’ llą- 
šo, šlapyvarde pasislėpęs, Pet
raitis. Knygelėje plačiai atpasa
kojama, krik. dem. atžvilgiu,

Kalėdų Diedas”
(Iš tautosakos srities)

Rašo J. O. Sirvydas

DIDŽIAUSIS AMERIKOS LIBERALAS — 
JEFFERSONAS.

Liepos 4 d. 1926 metų sukaks lygiai 100 metų, kaip 
pasimirė Thomas Jefferson, įstatymų davėjas, preziden
tas, veikėjas ir vienas iš didžiausių liberalų, kokius kada 
Amerika turėjo. Visuomenė triūsiasi atpirkti jo namus 
ant kalno Monticello ir paversti tą vietą į tautos šventi- 
nyčią.

Kas tai yra liberalas, apie ką šiandien pasaulis įvai
riai aiškina?

Kadaisia anglų didvyris Gladsonas šitaip pasakė: 
“Liberalas yra žmogus, kuris užsitiki liaudžiai. Liberalo 
priešas yra konservatas (atgaleivis), nes jis visuomet 
liaudies bijosi ir jai nepasitiki.” Kitais žodžiais sakant, 
liberalizmo tikroji esmė yra žmones įtikinti, bet ne varu 
versti įstatymų gerbimo.

Didžiausis, toliaus, liberalizmo priešas yra nepakan
ta (netolerancija). Kur yra draugijoje nepakanta, tenai 
žmonės negali laisvai be baimės ieškoti teisybės ir ją su 
garbe pasauliui skelbti. Nepakantos draugija yra giliau
sia žmogaus laisvos dvasios pažeminimas; narsūs žmonės

■ *

politika su popiežių.
Nurodoma, kad konkordatas 

su lenkais padaro lietuviams 
tris skriaudas: Vilniją, kartu 
su Lomžos ir Pinsko sritimis, 
padaro vyskupija, kuri priklau
so Lenkijai. Antra, klausimas 
kokia kalba pamaldos gali būti 
atliekamos, palikta spręsti ne 
vyskupams, bet vyskupų tary- 
rybai, kur didžiuma atstovų bus 
lenkai. Trečias dalykas, tai kiek 
vieną popiežiaus skiriamą vys
kupą turi patvirtinti Lenkijos 
prezidentas, o kiekvieną kunigą 
— vidaus reikalų ministeris. 
Tai vis yra pavojai lietuvybei 
ir (lietuviams, gyvenantiems po 
lenkais.

Lietuva užprotestavo prieš to 
kį konkordatą, sako slapukas 

.Petraitis (tekstas to protesto 
dar spaudoje niekur nebuvo pa
skelbtas). Lietuva pareiškė, 
kopkordatą neskaitys tarptau
tiniu dokumentu. Esą, mūsų at
stovas prie Vatikano rezignavo. 
Antgalo lietuviai pertraukė de
rybas su popiežių apie sudary
mą savo konkordato. O kaslin'k 
Zecchini, tai pranešta esąs po
piežiui, kad jis Lietuvoje nepa
geidaujamas. Ir, sako Petraitis, 
pranešimas pakartotas (bet 
Zecchini dar Lietuvoje).

Petraitis, baigdamas savo pa
moksią, sako: “Aš manau, kad 
mums politiški santykiai su Va
tikanu yra reikalingi, kad suda
ryti konkordatas. yra reikalin
ga. Bet, dabartiniu laiku kon
kordato sudarymas yra negali
mas, diplomatiniai santykiai su 
Vatikanu pradeda irti ir dėlto 
mes 'konkordato nedarome.”

—o—
Vinikas šaukiamas į Lietuvą

Gauta telegrama iš Kauno, 
kurioje Lietuvos valdžia kvie
čia D-rą Viniką į Lietuvą.

Sveika mintis.
“Darb.” sako:
“Valdžios priemonėmis, žino

ma, negalima tikėtis bedievių 
darbuotei padaryti galą ir ko
vą laimėti. Draudimais ir var
žymais nepasitiki nei Amerikos 
katalikai.” Esą “Amerikos kata 
likai nepritaria draudimo keliu 
pastoti kelią klaidai, tai ir Lie
tuvos katalikams reikėtų laiky
tis to nusistatymo.”

Gaila, kad ta “Darb.” mintis 
nėra nuoširdi. O Amerikos ka
talikai todėl dar nepritaria prie
spaudai, kad jie patys bijo pro- 
testonų priespaudos, ką aiškino
me nelabai senai. Kaip tik A- 
merikos katalikai įeitų į valdžią, 
tai persekiotų valdžios priemo
nėmis savo priešus, kaip Lietu
vos 'katalikai dabar persekioja 
šliupą, Gritę, Gedminą, Purvį ir 
kitus.

—o—
Iš Estijos sostinės Talino pa

reina žinia, kad per Velykų 
šventes besilinksminant, Lietu
vos atstovybės tarnautojas, Lub 
kus, “netyčia" nušovė iš re
volverio vokiečių pilietį Keime
rį.

privalo vienytis ir tokią draugiją taisyti, jos pančius su-

Tokios linkmės liberalu buvo Jėfffersonas*
Jis pirmiausis įnešė Virginia Atstovų Būtan bilių — 

panaikinti pirmagimybės teises, kaipo prasidėjusią Ame
rikoje pavojingą aristokratiją. Sekantis jo bilius buvo — 
religijos laisvė, kad paliuosuoti žmogaus sielą. Toliaus 
jis pervedė savo bilių — veltui duodamo valstybės moks
lo visiems, nuo pradinių mokyklų iki universitetui; prie 
to išreikalavo, kad žmogaus mintis mokyklose neprivalo 
būti varžoma. Gailaus jis pravedė giliausios svarbos pa
saulyje bilių — panaikinimo vergijos.

Nedidelio ūgio žmogelis, bet didelės dvasios žmogus, 
Thomas Jefferson šituos bilius pravedė, kaipo pamati
nius Amerikai žmoniškumo įstatymus, kurių veikmė pa
siekė iki šiai dienai ir suauklėjo šitą galingą laisvą res
publiką. Jeffersono Amerika pavirto žmonijos užveja 
nuo persekiojimų visuose nepakantos kraštuose, iš kurių 
čionai per tiek metų plaukė milionai religinių ir politi
nių senojo fanatizmo kankinių.-

Amerika dabar atsimena Jeffersoną, kaipo savo — 
“visų laisvių tėvą.0

(Tąsa)
Kalėdų Diedas ne pėsčias eina, bet raitas jo

ja. Jo arklys būna padarytas iš keleto sukraig- 
liotų pagalių ir apvyniotas šiaudais, paskiaųs 
kokiu maišu apmautas. Kojos būna taipgi iš pa
galių, uodega kanapinė, taipgi ir karčiai iš kana
pių “Arklio” galva padaryta taipgi iš medžio. 
Kalėdų Diedas ant jo joja gudriai pats žingsniuo
damas, bet kartais padaro toki navatną pabūklą, 
kad “arklys” ištikrųjų kaip ten ant medinių 
sprendinų kilnoja kojas ir straksi su jojiku.

Tokį “senį” vadina — Kalėdų Diedas.
šiuos žodžius rašančiam teko matyti Kalėdų 

Diedą vedant “Tarmazą” apie 1880 m., Dauliūnų 
kaime, Jūžintų parapijoje (berods tai paskutinį 
kartą mačiau).

Kalėdų Diedas paima į rankas botagą, kuris 
susideda iš ilgo, iš tvoros ištraukto statinio, prie 
kurio pririšta ilga šiaudinė virvė. Kalėdų Diedas, 
lydimas būrio bernų, pusbernių ir vaikų, su di
džiausiu alasū vaikščioja stuba nuo stubos ir da
ro “egzekiucijas.” Įėjęs grinčion pasako “Tegul 
bus pagarbintas,” o šeimyninkas atsako. Iš pus
bernių būrio kas nors pašiepiančiai atsiliepia: 
“pakaušis pramarmintas,” tuomet Kalėdų Diedas 
užvažiuoja jam su botagu. Prasideda juokas ir 
klegėsis, bet sykiu ir “egzekiucija” šeimynin- 
kui ir šeimyninkei. Kalėdų Diedas ir jo artimiau j su 
si palydovai ieško visokių priekabių: tai asla ne
gerai suplūkta, tai pečiaus skylė per maža, tai 
lubos per plonai aprūkę, etc. Už priekabes reikia 
atsimaldauti “kalėdomis," kurios patuština šei- 
myninkui gerą bonką degtinės, keletą ąsočių 
alaus, o šeimyninkei pamažina sandėlį virtų deš
rų, skilandžių ir kumpių. Visi valgo,, užsigeria, 
volus verčia — ir visi iš to turi “gerų laikų,” , 
kaip svečiai “tarmazninkai,” taip ir šeimyninkai. 
Kalėdų Diedo, mat, visi laukia ir jo priėmimui

į mos stabmeldiškos šventės — Okkaatgimimąs, 
su pabaiga metų senųjų ir pradžia naujųjų. Is
torikas Narbutas sako: “Buvo tai garbei dievo 
Okkapirmo, su daug labai kanklingų apeigų, būri
mų ir tam panašių daiktų, apie kuriuos jau be
veik nieko nebežinome. Pasiliko tik supratimas; 
kad tai buvo visuotinas iš nuodėmių apsigrynįni- 
mas, prisiruošimas sekančiam metui į doresnį 
gyvenimą. Delio su ta švente jungėsi pokyliai, 
atsilankymai, sveikinimai” (Dzieje Starožytne, 
T. L p. 319). O Jucevičius mini apie “kūčiavi- 
mus” ir važinėjimus su krupniku pas kaimynus, 
persirėdžius žydais (Litva, p. 244). Gi Jan Ma- 
kal, veikale “Slavic Mythology” (p. 241)) apra
šo apie lietuviškųjų slavų turėtus “Diedus” (kaip 
pas lietuvius kaukus), kuriuos Kalėdų metu gar
bino ir prašė visokios namų gausos. Jie buvo pa
vidale, tai sukiuržusių senukų, tai iškišusių dan
tis, liesų, naguotų ir raguotų žmogystų, kurios 
dalinai labai panašios į kaukes, nešiotas Kalėdų 
Diedo mūsų viršuj aprašytame “Tarmazo Vedi
me.”

Sutrauką galima būtų padaryti. “Tarmazo 
Vedimo” žaislias yra paminėjimas lietuvių stab
meldžių kovų prieš įvedimą katalikybės Lietu
von, o Kalėdų Diedas yra prijungtos apeigos iš 

■ poros tūkstančių ar daugiau metų senovės, iš mū 
i liaudies pasakiškųjų gadynių.

Didžiausi bėda gal tik būna vaikams, nes 
Kalėdų Diedas juos mokina “poterių.” Paveiz- 
dan — klausia: “Ar moki persižegnoti?” Kitas 
vaikas ir ištikrųjų žegnojasi, bet tuomet Kalėdų 
Diedas užsiaučia botagu ir mokina saviškos “žėg- 
nonės” sekamai: “Vardan varnų—širdin šarkų. 
Visi žvirbliai, margakakliai — štiš kanapių les
tų!” Vaikas turi išmoikt — ir greit išmoksta! 
Toliaus Kalėdų Diedas klausia: “Ar moki tėve 
mūsų?” Vėl mokina sekamai: “Tėve mūsų. Aš ne 
jūsų. O kieno? Martyniuko. Vieno seno pagaliu
ko.” Pctam pareina ant mokinimo “Sveika-mari- 
jos," kurią vaikas turi kalbėti, sekamai: “Zdro- 
vas-marija, bambą smalija” ir tt. Pagaliaus pri
eina ir prie “katekizmo," kurio klausimai yra 
pamėgdžiojami lygiai, kaip kunigai kalėdodami 
vaikus klausinėja. Paveizdan: “Kas tave sutvė
rė?” Vaikas yra mokinamas atsakyti: “Kai tėte 
su mama tvorą tvėrė, tai tada ir mane sutvėrė.” 
Po kiekvieno “poterio," kaip ir turi būti, vaikas 

tas veda paskui
Amen-kukt, daržan smukt; 

griežtį (ikriučką) raut, krūvon kraut ; visos mer
gos išparduot, visi bernai išvaduot.” Ir taip to-

privalo pridėti “Amen." Bet ir 
save šiokį pridėčką

itsivedė tarmazą ir 
tormaz” yra 

“brakes”), instru-

Tiek aš beprisimenu iš to Kalėdą, galima 
.sakyti, tautiniai-religiškojo žaislo — Vedimas 
Tarmazo ir jo vyriausios figūros — Kalėdų Die
do. Ką reiškia žodis “tai mažas,” ynai negalima 
išaiškinti. Mūsą apylinkėje, jeigu kas pašalinis, 
atsiveda su savim suorganizuotą gaują, įsikiša į 
jūsų surengtą pokylį, vakaruškas ar vestuves ir 
padaro suirutę, tai sakoma:
viską sugadino.” Pas rusus žodis 
tai “trikis,” (angliškai 
mentas vartojamas greitam sustabdymui bėgan
čio traukinio; o veiksmažodis “tormazit" pas ru
sus reiškia — ką nors sutrukdyt, sutrikint, rei
kalą sugadini.

Aš esu linkęs manyt, kad visas šitas lietu
vių žaislas ima pradžią dar nuo lietuviu stabmel
džių, kurie visu 14-tuoju ir 15-tuoju amžiais ve
dė atkaklias kovas prieš atnešėjus katalikų ti
kybos Lietuvon. Pirmiaus jie evangelijos skelbė
jus žudydavo, bet paskiaųs Jogėlos ir kitų lietu- 
viškai-lenkiš'kų valdonų už šitą aštriai baudžiami, 
pasirinko išjuokos ir boikoto būdus, ikad “tar- 
mazyti" ir sabatažuoti katalikybės apaštalų dar
bus. Man rodos, kad “Tarmazo Vedimas,” su
jungtas, kaip tą mes matėm, su aiškum išjuoki
mu katalikų religijos (poterių, katekizmo, etc.) 
ir parinkimas tokio religiškai iškilmingo laiko, 
kaip Kalėdos Lietuvoje, aiškiai liudija apvaikš- 
čiojimus atsiminimui tų kovų, kurias vedė mūsų 
stabmeldžiai pro-seniai, garbintojai Perkūno ir 
visos kitos senųjų lietuvių dievijos.

Bet ką reiškia Kalėdų Diedas? Ar jis reiš
kia taipgi išjuokimą, su “kalėdomis” atsilankan
čio, seno, storo, riebaus ir pliko prabaščiaus, ar 
ką kitą? Gali būt, kad dalinai reiškia ir tą. Bet, 
man rodosi, Kalėdų Diedas yra daug senesnė lie
kana iš lietuvių mitologijos. Daug amžių pirm 
atėjimo Lietuvon krikščionybės (o rasit dar ir 
prieš gimimą Kristaus), kuomet lietuviai, po į- 
vairiais savo tautų-tautelių vardais užėmė plo
tus nuo Baltiko iki Juadmario; kuomet dar nė 
“slavų” tautų nebuvo (nes slavai atsirado tik .per 
Įlunnų ir kitų mongolų į lietuvių tautas įsimai
šymą), ir tuomet jau Kalėdų metu buvo švenčia-

o

(Užbaiga)

o o

ARŽUOLAS IR GRYBAS

Palei aržuolą šimtmeti
Iš nakties išaugo grybas;

„ Aržuolas tą buvo pratęs — 
Jam nebuvo jokis dyvas.

Bet mūs grybas, nors jaunutis, 
Apie save kitą manė, — 
Ėmė drąsiai jis kalbėti
Į tą aržuolą, tą senį:

—“Ei tu aržuole, tu draugas, 
Girdi, ką tau pasakysiu. — 
Iš nakties, mat, kiek paaugau, 
Už kitos tave pavysiu.

Tad jei nori tu, broleli, 
Sveikas likti ant šios vietos, — 
Neškis ten skersai upelį, 
Ar ant kalvos anos kietos.

Nes jei dabar neklausysi, 
Beregiant tave nusmeigsiu, 
Ir labai pasigriaudysi
Kai iš šaknų tav’ išversiu.”

Ir išgirdo žodžius grybo 
Senis aržuolas šimtmetis;
Bet neikiek neišsigando 
Grybą smarkųjį pamatęs.

Ir prabilo senis milžins,
Pajudinęs lapus savo,
Kuris ant tos pačios vietos
Šimtus metų išsiūbavo:

—“Ai tu grylje baravyke, 
Nežinai tu patsai savęs;
Iš nakties didis užaugęs, 
Už dienos būsi nuščiuvęs.

O kartais, jei pasitaikys, 
Dingsi vakaro nelaukęs;
Nes užėjęs kokis vaikis, 
Nešis nuo koto nusmaukęs.

Todėl tokio man smarkuolio 
Nėra ko labai bijoti;
Tu ne pirmas čia man puoli, — 
Aš nė nemanau kovoti.

t .

Ir tarp žmonių daug drąsuolių
Labai greitai išsivysto;
Bet kaip greit jie atsiranda,
Taip pat greit jie ir suvysta.

—šilovarnis.

0- o o

NEVERKI

Neverki, sesele, 
Kad jaunas brolelis
Išėjo apginti
Savo žemelės.

Priešus nuveikęs 
Brolelis sugryžš 
Už metų, dviejų, 
Iš karo lauikų;

Ir tau, sesužėie,
Lauktuvių parneš:
Meilų žodelį 1
Aukso žiedelį.

— Simas Bėdulė

o o- o

Ar esi prisirišęs prie gyvenimo? Jei taip, tai 
neleisk laiko niekais, nes tai yra medžiaga, iš 
'kurios yra suaustas gyvenimas.

Benjamin Franklin.
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IR BULGARŲ REVOLIUCIJA

Rašo D.

“Scranton Republican” Bal. 
23 d. tilpo vedamasis, liečian
tis Bulgarų maištą. Tas veda
masis yra tuo įdomus, kad jis 
daro teisingą palyginimą tarpe 
Bailkanų tautų ir Nordikų rasės.

Ve tas vedamasis:
“BALKANŲ NUISANCE AS.

Bulgarų riaušės yra tai atsi
kartojimas daugelio Balkanų 
eksipliozijų. Pasaulis tikisi, kad 
šios bus mažiau rūsčios, negu 
kad kai kurios yra buvę ir kad 
bus iš pat pradžių aprobuotos.

Taifp anksti kaip 1900 mete 
pasaulio Valstijų vyrai permatė, 
kad didelis karas kils iš Balka
nų. Ši pranašystė buvo patei
sinta be mažiausio perspėjimo.

Balkanų Valstijos nėra pir
mo ar antro svarbumo Laipsnio 
nei jų gyventojai turi rekordą 
nuveikę ką nors arti to, ką nu
veikė Nordikų ir Viduržemio 
rasės. Išskiriant Graikus, jie 
neturi svarbios istorijos.

Bloga, kad nėra gana stip
rios valstybės, kuri galėtų pa
žaboti Balkanų pastangas drum 
st i pasaulio ramybę. Kur ta 
taip pageidaujama Tautų Lyga?

Tai vienas iš vedamųjų strai
psnių “Republican’©” redakto
riaus. Jis yra labai jbūdingas ir 
įdomus. Pirmoj vietoj, kaip ma
tote, “Rep.” redaktorius skai
to dabartinę Bulgarų revoliuci
ją paprastomis riaušėmis arba 
maištu, kokių Balkanų valsti
jose “atsikartoja daug.” Toliau 
tas redaktorius pastebi, kad 
(visos) Balkanų valstijos nėra 
nei pirmo nei antro laipsnio 
svarbumo žvilgsniu. Reiškia, jos 
yra padkutmio arba mažiausio 
svarbumo; tų valstijų gyvento
jai, tautos, neturi rekordo savo 
nuveikimų, kuris būt nors kiek 
panašus j Nordikų ir Vidurže
mio rasių nuveikimus, ir kad 
jos neturi svarbios istorijos, iš
skyrus Graikus, kurie priklauso

prie Viduržemio rasių. To laik
raščio red. nuomone, Balkanų 
tautos tai masė fanatikų ir peš
tukų, kurios, apart riaušių kar
tojimo, nieko daugiaus negali ir 
nenusimano. Ir dėlto jis ant ga
lo apgaili, kad neatsiranda ga
na stipri (kaimynė) valstija, ku 
ri galėtų pažaboti Balkanų tau
tų pastangas drumsti pasaulio 
ramybę. Aiškiau sakant, kuri 
galėtų jas užkariauti, paverg
ti, nes kito būdo jų pažabojimui 
nėra ir negali būti.

Rūstesnio pažeminimo Balka
nų tautoms niekas negali su
galvoti nei pasakyti. O vienok 
tas redaktorius pasakė tai, ne
paisant nė to fakto, kad Scran- 
tone ir apylinkėje, kur jo laik
raštis turi savo skaitytojus, 
skaičiuje kelių desėt'kų tūkstan
čių, gyvena gana daug Balkanų 
tautų žmonių.

Tai skaudus smūgis tiems 
žmonėms. Gaida. Bet tai karti 
teisybė. Nordikai, šiaurės tau
tos ir Viduržemio rasės, Grai
kai, Romėnai, sutvėrė kultūrą 
ir civilizaciją. Ir jie turi Pirmo 
Laipsnio svarbumo valstijas. 
Jie turi ir svarbias istorijas. 
Balkanų gi tautos — ir slavų — 
tam netikę, ką liudija istorija.

Lietuviai priguli prie Nordikų 
rasės, dėlto mums reikia sekti 
savo brolius. Jei mes seksim 
balkaniečius ar slavus, kaip kad 
kol-kas, ant nelaimės darom, pa 
siliksim prie jų priskirti per sa
vo brolius Nordikus ir pasta
tyti ant to paties pažeminimo 
suolo. Tą turėtų įsidėmėti ypa-* 
tingai kaip kurie mūsų krašitu- 
tiniųjų srovių redaktoriai, ir 
mūsų diplomatai.

čia man puola į mintį “Ke
leivio” redaktoriaus absurdas, 
kur jis netaip senai iš kailio nė 
rėsi užginčydamas Nordikų ra
sės buvimą.

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ I 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ ! 

geriausiai įrengtąja mokykloje. Prnkti- I 
kos pamokos išardyti ir budėti visokius j 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti- • 
k ros, pilnas kurnąs Šoferio meknniko 
lietuvių ir anglų kalbom • veda visiem 
žinomas ir per 15 kų metų prityręs

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVICŪS 
garantuojame lai.inj ir diplomų — Pa
trikome darbo. Ateikite apžiūrėti mu

sų mokyklų. Mokykla atdara nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedaliomis 
nno 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. K Ienos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 — 2nd Avenna, (Kampas 14 gatvės) New York City

OSVALDAS KIBU RIS UŽEIGA
yra geriausia Beat New Yorke, kartoje kiekviena* ru ekAniaa valglee, 
■įkandi!u Ir drangiikų atėjimų. Pmlome nepamiriti atallaakytl pat — 

OSVALDĄ KIBURl
BU GLENMORB AVENUE. BROOKLYN. N. T.

(Kart New York) Tel. Cypress 8980

Moderniškais Būdais
Nežiūrint kaip senai sergate ar kaip 

kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

ĮSISENĖJUSIOS vyrų- 
moterų LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

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

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

Valandos: 9 ii ryto iki 8 vakaro. Nedėliotos: 9 iki 4 po piety

Ar Atgausime Kada Nors Vilnių?
Rašo Petras Kriukelis

Daug kalbama, daug rašoma, 
kaip geriaus atgauti Vilnius iš 
grobuonių lenkų nagų. Vieni ra
šo, kad Vilnių atgausime evo
liucijos keliu ir nereiksią ma
žiausio kraujo praliejimo; ant
ri mano, kad Vilniaus istorija 
reikia plačiai išaiškinti kitoms 
tautoms, o tos ir pripažins Vil
nių mums; treti yra nusistatę, 
kad Vilniaus geruoju neatgau
sime ir reikės pavartoti karo 
jėga. Bet manymai pasilieka tik 
manymais, o mūsų prabočių ir 
mūsų pačių sostapilė tebėra ter
šiama, alinama amžinųjų mūsų 
priešų.

Ištikrųjų mes tik mokame 
ant balto poperėlio daug ką 
prirašyti apie Vilnių, bet kaip 
reikia apginti Vilnius, kaip mū
sų skriaudą parodyti kitoms 
tautoms, — kad ištikrųjų Vil
nius yra mūsų kūno širdis, — 
to mes nemokame gerai išrė
dyti, nemokam išaiškinti Vil
niaus istorijos, ar kitokiu būdu 
paleidžiame Vilniaus sprendimą, 
kuris ir pateko lenkų rankos- 
na.

Revoliucijos keliu Vilnius at
gauti yra labai sunku; nors yra 
vilties tuo keliu atgauti, bet tik 
negreit.

Per laikraščius ir knygas įti
kinti kitas tautas, — kad išti
krųjų Vilnius yra mūsų, — tai 
nelengvas dalykas; lenkai irgi 
nesnaudžia. Nors lenkai finan
siškai yra baisiai susmukę, bet 
nesigaili didelių išlaidų propo- 
gandai Vilniaus reikale.

Tautų Sąjunga mus nuskris u 
dė, ir skriaudžia, nepripažinda
ma Vilniaus mums. Tautų Są
junga, kaip pasirodė, užaria len
kus, juos teisingesniais laiko: 
todėl akliausis dalykas jai pasi
tikėti.

Kam nėra žinomas lenkų gy
venimas iš jų senovės istorijos? 
Seninus lenkai niekados nebuve 
pasotinti, visados tykojo sve-

timo turto, visados trošlko ant 
silpnesnių tautų sprando jodi
nėti; taip dabar darosi ir su 
Gudija.

Tautų Sąjunga trokšta, kad 
pasaulyje nebebūtų kraujo pra
liejimų, bet elgiasi atbulai, ir 
tas elgėsis gamina tautoms gin
klus. Mums lainiė, kad lenkai 
yra nusilpę, todėl jie dar bijo
si visą Lietuvą Užgrobti, nepa
sitiki savo jėgomis, — nors ma
nyti apie užgrobimą Lietuvos 
jie niekad nenustoja. Kai lenkai 
užgrobtų Lietuvą, to jiems ne
užtektų; jie įsigeistų Latvijos 
Estonijos ir dar ko; jie steng
tųsi sutverti savo “krulenstva 
od morža do morža.” Taigi, ar 
galima čia bus išvengti kraujo 
praliejimas?

Kam nėra žinoma, kad len
kai tik neteisybe ir gyvena; jie 
nepildo jokių sutarčių; jie pa
niekina Tautų Sąjungą, o pas
kiau iš tų paniekinimų moka 
gerai pasiteisintį ir nuversti ant 
lietuvių, ar ant kitų tautų. Kad 
ir Vilnių mums pripažintų, tai 
lenkai geruoju jo neapleistų; 
jie mokėtų sutverti įvairių že- 
ligovskių, kurie laistytų Vil
niaus žemelę mūsų brolių krau
ju.

Susipratimu ir ginklu mes tik 
atgaukime Vilnių. .Jog ir Klaipė 
dą geruoju vargiai būtumėm 
gavę; bet susipratimas ir gink- 
mums gėdos apie tai kalbėti, 
lai mums ją atvadavo. Nėra 
nes su plėšikais geruoju nesusi
taikysi. Tą tegul mato visas pa
saulis; mes ieškom tik savo.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Prisidėkit prie Ekskursijos

19 Gegužės laivu “ESTONIA” 
Tiesiog j Klaipėdą visu keliu vandenio 
kurių vndovnun žinomas tautietis 

ir pilimi patyręs palydovas
P-nas C. G. LUKšIS 

lektorius ir paveiksiu rodytojas

Sekantis i m p In »i k i m n r iš New Yorko.
S.S. “LITUANIA” 9 d. Birželio

Kainos laivakorčių:
J Klaipėdą visu keliu vandeniu 

' 3 rin kieno $107; 2-rn $132.50 •

BALTIC AMERICA LINE 
9 BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės ėionni nr prie 
savo vietinių agentų

CUNARD
I LIETUVA

(per Angliju) 
stimnžintn kninn 3 klenos nugrųžti

nių laivakorčių

f KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211 

Pridėjus Taksų

I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

J Lietuvę greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepilicčiai j 
leidžiami bo kvotos varžymų. Visi 3 
k Ienos keleiviai turi kambarius. Ne 
prilygstnmnn švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų nr j

CUNARD LINE, 
26 Broadway, New York
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.SU Iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo
OIA TALPINAMA 1INIO1 U AM El IK OS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELN< JUDĖJIMU

BROOKLYN, N. Y.

Skęstančiųjų Prakalbos

PADĖKOS ŽODIS

Mes prieglaudų našlaičiai 
švenčiame Velykas dideliu dva
sios pakilimu ir karštu dėkin
gumu tiems mūsų geraširdžiams 
įmonėms, kurie ligi šiol neuž
miršo mūsų, kurie kiekvienomis 
šventėmis savo dovanas mums 
itsiunčia. i '

Ačiū Jums nuoširdūs ir geri 
žmonės. Jūsų dovana mums tei
kta paliko mumyse didelio dė
kingumo jausmą ir geriausio 
žmogaus pavyzdį. Mes jūsų pa
dedami augsime, bręsime ir tu
rėsime atmintyje jūsų gerus 
darbus ir patys jumis seksime.

Ačiū Jums už Velykų dova
nas. ačiū Jums už visas dova
nas, kurias tik mums teikiate. 
Ir priimkite mūsų nuoširdžius 
sveikintoms su Velykų šventė
mis.

Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto Prieglaudų 

Auklėtiniai.

FOREIGN LANGUAGE 
INFORMATION SERVICE 

NAUJAS ADRESAS

Foreign Language Informa
tion Service gegužės 1 d. 1925 
m. persikels iš 119 West 41 st 
Str., New York City į 222 
Fourth Av., New York City.

Prie šios organizacijos ran- 
lasi sekančių tautų biurai: če
kų, Danų, Finų, Vokiečių, Ven
grų, Italų, žydų, JugosUavų, 
Lietuvių, Norvegų. Lenkti, Ru
sų, švedų ir Ukrainiečių.

Organizacijos uždavinys yra 
perstatyti Ameriką ateiviui ir 
ateivį Amerikai. Tą darbą at
lieka siuntitnėjant svetimų kal
bų laikraščiams naudingus in
formacinius straiponiusį ir ang
lų laikraščiams, žurnalams, Jiiiu 
bams. organizacijoms,- koloni
joms ir tt. teisingas informaci
jas ir faktus apie įvairias tau
tas. Organizacija asmenims ir
gi teikia informacijas. . ,,

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

L-I—E—T—U—V—I—S 
DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11 A. M.
Nuo 2 iki 4 P. M. 
Nuo 7 iki 8 P. M.

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

Bal. 24 vakare Amalgamated 
svetainėje įvyko prakalbos kur 
“dušelninkai” (aptamsinimo ly- 
giečiai komunistai) parodė, kaip 
giiila jiems netekti vadovybės 
darbininkuose. Kalbėjo tik du: 
Mizara ir Bimba. Garsintasis 
Prūseika nepasirodė: tas būtų 
visgi perriebu ir vargiai Amal- 
gameitų unijos centralis ofisas 
pakęstų.

Girdėjau tik dalį Bimlxis pra
kalbos. Jis vis šaukė j “tris re
daktorius,” kurie anuo sykiu va 
nojo komunistus: “Aš noriu, 
kad jūs man čia ateitumei ir 
pasakytumėt.” Bet kuomet Ma
čiulis “atėjo ir norėjo pasa
kyti“ tai netik vedėjas bet ir jo 
draugai iš publikos visokiais bū 
dais obstrukcijas darė. Mat, 
tokis minčių pakantumas yra 
pas Maskvos agentus.

Bimba pareiškė, kad neunijis- 
tai, dirbanti neunijavo'jc dirb
tuvėje yra “gyvatės.“ Tas la
bai įdomu iš žmogaus, kuris 
nei valandėlės savo gyvenimo 
nėra fabrike praleidęs! Reiškia, 
jei tu dirbi kas dieną prie ma
šinos, idant išpenėti savo šei
myną, tai esi “gyvatė,” jei, ant 
nelaimės, tavo šapa būtų neuni- 
jinė.

Toliau jis dėjo mintį, būk ki
tos sriovės bijo komunistų del 
jų “idėjų.” Dėlto nenori esą 
net “pasikalbėti” su komunis
tais. Iš gyvenimo žinome, kad 
idėjas visi turi. Jų turi ir be
pročiai. Ir labai sveikai visuome 
nė daro, bijodama bepročių ir 
nenorėdama su jais “pasikalbė
ti.” Komunistus galima prily
ginti prie bepročių, kadangi jie 
paniekina viską, ką žmonija iki- 
šiol yra sutverus. Jiems logika-, 
tai buržujų išmistas; matema
tika tai kontrevoliucionierių su
galvotas skymas kvailinti žmo
nes; religija ir tolygūs dvasios 
siekimai yra opiumas, ir tt. To
dėl su tokiais žmonėmis kalbė
tis nėra ko.

“čia mūsų idėja ir čia mes 
skiriamės," sakė kalbėtojas ke
lis syk. “Parodykite jūsų idė
jas,” jis šaukė. Jo gi idėja yra, 
kad būrelis “avangardo“ susior
ganizuotų. pritrauktų mases 
prie bendro fronto, pakeltų re
voliuciją, išverstų viską, kas da 
bar yra ir įsteigtų sovietišką 
diktatūrą. Tai idėja, plikai kal
bant, paprasto plėšiko. Raginti 
darbininkus prie jos yra lygu 
raginti juos sulipti ant karšto 
pečiaus. Gerai — jie sulips ir 
atsisės, bet ar ilgai ten išbus? 
Ar galės viena darbininkų kla
sė, be inžinierių, be kapitalis
tų, be finansininkų, l>e inteli
gentijos pritarimo valdyti val
stybę? Rusijoj buvo bandyta 
valdyti, bet suklupta netik prieš 
kaimiečius, kurie neišsigando 
nagaikos, bet ir prieš biznie
rius, inžinerus ir inteligentiją. 
Jau kaimiečiams siūloma žemė 
nuosavybėn, jau pirkliams duo-

irdama teisės netik gyventi ir 
biznį bei fabrikus atidaryti, bet 
žadama pavelyti jiems ir politi
nių teisių ! Iš to aišku, kad dar
bininkija pati viena, nėra visas 
kamuoliu. Tik toki visuomenė 
bus sveika ir tokis surėdymas 
biik geras, kur bus pripažinta 
kooperavimo dėsnis, laisvė vi
siems ir bus leista visiems ben
dradarbiauti valstybės valdyme. 
To dabar dar nėra niekur, iš
skyrus, galbūt, Ameriką.

Be melo, pasirodo, komunistai 
nei svetainės negalėjo nusisam
dyti. Vidury Bimbos kalbos, kur 
jis pradėjo atakuoti Amalgamei 
tų unijos vadpvybę už davimą 
aukų La Fo-llctui, žydelis salės

prižiūrėtojas, nugirdęs žodį “A- 
malgamated” ir “La Follette,” 
pareikailavo prakalbas uždaryti 
ir visiems skirstytis į namus. 
Ir padėjo gesinti žiburius. Pri
bėgo pirmininkas, atsėlino ir 
“kapitonas” Buivydą. Prižiūrė
tojas, nors mažiukas, pamatęs 
Buivydą, sako: “Aš tavęs ne
bijau, kad ir didelis.” Nors vė
liau pavėlino baigti prakalbas, 
bet urzgė ilgą laiką. Pasikal
bėjus su juo, pasirodė, kad ko
munistai, samdydami Amalga- 
meitų svetainę, sakė, kad bus 
kalbėta prieš Lenkiją ir Vil
niaus klausimu. Gi apie tuos du 
dalyku nei vienas kalbėtojas nė 
mikt nesakė! Ir drožė tik melus 
savo priešams ir tiems darbi
ninkams, kurie neina su jais ir 
nebenori komunistų savo pra
kaitu penėti.

Juokų gi šiose prakalbose bu
vo daug. Bimba pradėjo kaltin
ti, kad Bubnys metęs moteris iš 
svetainės vas. 11 (jis pamiršo 
dieną — tas buvo vas. 19). 
Bubnys sušuko: “Nemeluok, bo 
nebuvai!” Kiti publikoje susi- 
ginčino: “Aš mačiau,” o kitas 
šitam atrėžė: “Tu s.... matei.”

Bimbai nepatiko, kad jis buvo 
redaktorių prakalbose pasiustas 
į Rusiją, idant parodyti savo 
komunizmą ir atsidavimą dar
bininkų klasei. Esą, jis čia gy
vens ir čia bus. Mat Rusijoj jį 
galėtų pristatyti akmenų skal
dyti.

Mačiuliui kalbant, Grikštas 
paklausė: “Prie kokios parti
jos tu priklausai?” Kas ten su
riko, kad prie aidoblistų. Grik
štas sako: 
Ii st as: jo 
tiški.” 

žodžiu, 
ir publika
nes kėlė tikras sorkes. Niekas 
rimtai su 'komunistais jau mat 
nesiskaito. Buvęs.

jo p. James Wilkinsonas, bari
tonas ir George Black, pianis
tas, ir Gabe Wellner pianistas 
— t. yra vienas žydelis ir du 
anglai.

p. J. Wilkinson dainavo pa
prastas dainas ir silpnu balsu; 
p. Gabe Wehner, graijo labai 
gabiai; tik jo parinkti šmote
liai buvo ne llietuviškai liau
džiai.

Žmonių prisirinko į koncertą 
vidutiniškai; rasit, gal būt buvę 
ir dauginus, jeigu rengėjai ne
būtų ignoravę lietuviškas muzi- 
ka'liškas spėkas ir davę pirme
nybę žydeliui ir anglams.

Kiek man yra žinoma, Balti
more j e randasi gabių ir talen
tuotų jaunų lietuvių, kaipo dai
nos, taip ir piane bei smuikoje.

Ežys.

WILKES BARRE, PA.

“O ne, jis ne aidob- 
plaukai ne aidoblis-

ir patys kalbėtojai 
turėjo “good time,”

CHICAGO, ILL

Dainininkas Sabonis su žmona 
koncertuos Rytuose

mažai išgarsintas ir 
žinomas rytinėms val- 
dainininkas baritonas,

Nors 
menkai 

' stijoms
Kastas Sabonis, bet ruošiasi pa
baigoje šių metų atvykti į Ry
tus su koncertais, o po koncer
tų sykiu su savo žmona garsia 
smuikininke, važiuos Italijon 
ant poros metų. Senai buvau 
girdėjęs Sabonį dainuojant; iš
girdus man dabar jis dainuo
jant, aš nustebau jo tokiu mil
žinišku progresu. Malonus stam 
bus balsas, artistiškai išlavin
tas, įtikino mane, kad jis bus, 
už poros metų, vienas lietuvių 
geriausia baritonas ne tik A- 
merikoje, bet ir Lietuvoje. Abu 
du pp. Saboniai ketina apsisto
ti Lietuvos Operoj. Gaila, kad 
negirdėjau šiuo kartu Sabon i fi
nes griežiant smuiką, tai yra 
Balandžio 16 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj Dzimdzių iš
leistuvėse.

Linkėtina pp. Saboniams ge
riausių pasekmių ruoštis prie 
rudens koncertų!

Viską Patyręs.

BALTIMORE, MD.
Atletų Kliubo Koncertas

p. Liutkus, narys Lietuvių 
Atletų Kliubo ir Vice-pirm. 
Sandaros, adv. N. Rastenis, su
rengė koncertą p-lei Anelei Sala 
veičikiūtei iš New Haven, Conn. 
Balandžio 23 d. Lietuvių Svetai
nėj.

BaHimorės lietuviams buvo 
linksmą išgirsti p. A. Salaveiči- 
kiūtės balsą ir ji atliko savo 
užduotį labai sėkmingai.

Išpildyti programą pagetbė-

Balandžio 23 d. Concordia sa
lėj buvo rodomi juokingi monai 
ir paslaptys magiko J. čekanavi 
čiaus iš Lietuvos.

Parodė juokingus magiškus 
daiktus gana gerai ir gabiai; 
bet publikos buvo gana mažai 
ir nepadengs net lėšų. Tai vis 
daviniai atbaidymas publikos 
nuo lankymų vakarų per tam 
tikrus “draugučius” ir Maskvą, 
kurie draudžia saviškius lanky
ti, kas ne jų.

O kaip būtų buvę, jeigu nebū 
tų lankę tautininkai jūsų cho
ro “Aidas” vakarėlio; būtumėt 
nesurinkę lėšų už salę ir tąsyk, 
kas būtų buvęs kaltas. Na, tie 
tautininkai. Bet tie parėmė, kas 
yra muzikalioj muzika yra be- 
partyvė, nors ir jos dalys irgi 
buvo partyvės, kuomet dainuo
jama apie Trockius ir Kapsu
kus dainas.

— Pavasaris čia atėjo pilnoje 
to žodžio prasmėj; oras atšilo 
ir yra 85 laipsniai jau nuo 23 
Balandžio; žmonės važiuoja į gi 
rias liuosame laike ir ijedėldie- 
niais. Nienių Jonas.

KAS YRA LAIMĖ?

David Graysen sako: “Laimė 
yra atvanga nuo sunkaus darbo. 
Laimė myli matyt žmones dir
bant. Jos nerasi palociuose, bet 
ji bus laukuose ir fabrikuose 
ir raštinėse kur ipoperiai už
versti. Jei staiga žvilgtersi nuo 
sunkaus darbo, pamatysi ją, 
bet jei per ilgai j ją žiūrėsi, ji 
liūdnai pranyksta.” Supranta
ma, jei turite sunkiai dirbti, tai 
jūsų kūnas turi būti geroje pa
dėty. Lai Trinerio Kartus Vy
nas prižiūri jūsų vidurius ir 
visados jausities gerai. Jis išva
lo jūsų vidurius pagelbsti ink
stams ir kepenims veikti, kelia 
sveiką apetitą, ir duoda saldų 
miegą. Eikite pas aptiokorių ir 
šiandien nusipirkite bonką! Lai
kykite taipgi kitus du gabiu vai 
stu: Trinerio Kosulio Nuramin
toją del persišaldymų ir Trine
rio Linimentą del raumatizmo 
ir neuralgijos. Prašykite iš Jo
seph Triner Company, 1333-45 
So. Ashland Av., Chicago, UI. 
pilno sąrašo jo gyduolių.
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J UOKD A RI U KONTESTAS

Kiekvienas žino kokį juoką, 
arba pašiepimą, Dzūko, Kalaku
to ar žemaičio. Norėdama su
rinkti tokias pasakas iš žmonių 
lūpų, “Vienybės” Redakcija 
skelbia Juokdariu Kontestą. Ja
me gali dalyvauti kiekvienas 
“Vienybės'’ skaitytojas, ar d ra u. 
gas, kuris prisius juokingiausi 
pašiepiimą, kokį tik jis žino, a- 
pie 1) dzūką, 2) kalakutą-kau- 
nietį, ir 3) žemaitį.

Rašant reikia turėti omeny 
štai kas:

1. Rašyti .ant vienos pusės 
lakšto su dideliais protarpiais 
tarpe eilučių.

2. Rašyti galima arba apie 
vieną, arba apie visus tris.

3. Visi juokai turi būti pa
siusti “Vienybės” Redakcijai, 
pilnai apmokėtais laiškais, ad
resu: 193 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. pirm Birželio 1 d. 1925. 
Geresnieji juokai bus išspaus
dinti “Tarkoje.”

Už geriausį juoką bus duota: 
Setas Lietuvišku Pinigų, tik ką 
nesenai išėjusių, po 1, 5, 10, 20 
ir 50 centų.

Už antrą geriausį juoką bus 
duota “Filosofijos Straipsniai” 
knyga V. J. Budriko.

Už tretį geriausį juoką bus 
duota “Lietuvos Istorijos Pra

džiamokslis,” knyga šįmet Lie
tuvėje išleista.

Rankraščiai nebus 
niekam; jie visi lieka Redakci
jos nuosavybėje. \ Dovanas lai- 

' mojusių vardai tilps “Tarkoje.”

NESUSIPRATIMAS?

“Lietuvos žiniose" ir kituose 
Lietuvos ir Amerikos laikraš
čiuose pasipylė koliojimai Lie
tuvos krikščioniškos valdžios, už 
suėmimą 34 mergelių Kėdainiuo 
se po spektakliui ir palaikymą 
jų uždarytų per paktį, ir pada
rymą pas jas moralybės revizi
jos; bet visi protestai man ro
dos yra klaidingi, kadangi pa
gal dabartinių krikščionių įsta
tymus, jos buvo šmugelninkės.

Dalykas štai kame: žmogus, 
jei nori laikyti biznį ar dirbtu
vę, turi išsiimti patentą; o pi
liečiams gerai žinoma, kad su 
raudonais patentais Kaune yra 
apie 300 mergelių; reiškia kad 
krikščioniškoji valddžia su pa
galba milicijos pradėjo vykdyt 
tą įstatymą, taigi nori, kad jos 
visos patentus išsiimtų.

Turkius.
O kodėl kunigų gaspadinių 

moralybės neištirt? (“Tarkos" 
cenzorius).

MUSU PŪDYMAI

Balta Marė: — Velykos tai 6’
yra didele šventė tarp tikinčių
jų, o gerbiama visų gyvanaš
lių. Per tą šventę keliasi Kris
tus jš grabo. Todėl, kad žydeliai 
vėl Jo nepagautų, mūsų bažny
tėlės ricieriai su kardais vakta- 
vo; bet jie patys labai bijojo, 
nes tik šeši buvo visos kariu-

grąžinami menės. Kitais metais dar jų bū- 
( davo ir po 40.

Dalykas tame: einant namo 
po vaktavimo, vaikai, vyrai, mo
terys vejasi žiūrėdami, iš kur 
pribuvo toki uniformuoti ricie
riai. Ant galo ir amerikoniški 
kareiviai, nepraleisdami, pradė
jo kalbinti į S. Valstijų armiją, 
žadėdami suteikti iš pirmos die
nos geras vietas. Iš mūsiškių 
kareivių atsirado tik vienas’, ku
ris apie savo “tarnystę” papa
sakojo, kad iš ko svetimtau
čiai juokėsi. Būdvietis.

Iš ANEKDOTU LIETUVOJE

Alytun karts nuo karto atvyk 
sta sekcija Kauno Apygardos 
Teismo nagrinėjimui bylų, pa
duotų minėtam teismui. Kartais 
su ja atvyksta ir kauniškių ad
vokatų (Alytuje pilnų advoka
tų nėra). Kartą vienas kauniš
kis prisiekusia advokatas gynė, 
bet pralaimėjo bylą vienos žy
dės. Pasibaigus posėdžiui, advo
katas, kartu su teisėjais ėjo 
miestan; gi žydė norėjusi jį su-i 
laikyti, kad pasitarus apie pa-! 
davimą apeliacijos Tribunolan 
ir pašaukė jo: — Pons prisiku- 
sis advokat! Kadangi žydė kiek 
švebeldžiuojanti, tat visiškai iš

ėjo panašiai: — Pons “prišiku- 
sis” advokat!

Advokatas išgirdęs panašų 
šauksmą skubiau traukė mies
tan, gi žydė vis ncatsilikdama 
jo šaukė. Pagaliau advokatas 
ėmė bėgti, gi žydė šaukdama 
vytis; vienok jiems ir nepavyko 
pasitarti. R. A.

DZUKU PATARLĖS*

Pagotas, kaip kunigas.
Rėkia, kaip davatka.
Razumnas, kaip “Garnys.”
Varo biznį, kaip Alytaus pra- 

baščius.
Mandras, kaip viršininkas.
Nerimsta, kaip Dzūkų Nykš

tukas.
Stato namus, kaip pirminin

kas.
Sekas, kaip krikščionims Aly

tuje.
Šmeižia, kaip ciciliką.
Prakišo, kaip Petrulis taryboj 
Dreba, kaip Runta del vietos. 
Dygsta, kaip klubai Alytuje.

Dzūkų Bizūnas

AR GALVA, AR MEDGALYS?

Politikai, ministerial
Tėvynę gynė taip gudriai, 
Jog pusę Lietuvos prarado, 
O antra tiek dar gauti žada. 
Išvydęs tokią puikią klotį, 
Žmogus imi nūn abejoti, 
Ar jų galva tai įnagis protauti, 
Ar medgalis cilindrini užsimau

ti ? Garnys.

MUSU SKELBIMAI

(Garsinkitės “Tarkoje 1”) 
Pamesta Brooklyno kumščių 

vyskupijos vyskupo du trečda
liai jo nuosavių smagenų. Ant 
jų sekamos žymės: iš kairės pu
sės Trockio barzdukės antspau
das, iš dešinės — Vabalei'kos še 
sėlis, užpakalinėje daly kumščių 
internacionalo konstitucijos kli
šė, o priešakinėje daly draugės 
vyskupienės apatinio dvišakinio 
rūbo šniūro antspaudas. Sura- 
dusiems tas pamestas smagenis 
ir sugrąžinusiems į “Milžtuvės” 
opisą, bus duota didelių rady
bų — kairėsios rankos špyga.

“Milžtuvė”
Ten Eik ir Rasi.

JUOKIS, KAD IR NENORI!

Supainiotas dalykas
Pranas; — Tai tu sakai puo

lei nuo trepu ir patikai sužeidi
mo nelaimę. Kodėl gi nesišaukt! 
prie apdraudos kompanijos — 
ji užmokės?

Jurgis: — Aš norėč tą pada
ryt, bet kad mat nebuvo tai ti
krenybėje nelaimė. Aš susita
riau su Mare naktį pabėgt, bet 
per klaidą pataikiau į jos tė
vo kambarį.

Išrišo Klausimą
Blaivybės Oratorius: — Kas 

šiandien yra prakeiksmu visai 
Anglijai? Kas atveda žmogų į 
darbą su pamėlynavusiais paa
kiai;;? Kas priverčia motinas aP 
ir kas sugriauna pusę laimin- 
leisti savo kūdikius? Taip — 
gų šeimynų mūsų žemėje? Kas 
gi ai padaro, atsakykit ponai?

Balsas iš Biuro: — Ogi kry
žiažodis minklės!

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas a 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35i> bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

AR TURIT ŠIAS 
DAINAS?

—O—
Kalėdų giesmė_____ 30c
Dul dul dūdelė_______ 50c
Stasys______________50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Malda, žuvusioms už Lie

tuvos Laisvę__ 30c
Vilnius____________ 35c
Nesegk sau rožės, Pau

lausko ____________ 50c

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra gerinusi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
literatūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę, ir broliu lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkykit; n”.s jr cigarai 
labai geri, sumaniai iŠ geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad ’•ūkai gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuosc ir draugysčių salėse, 
ant pikniku ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą 

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

Tomykl mes perkraustėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti

NAUJOKŲ OIGAR DIRBTUVE 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paromt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laiko ir vakarais.

Adresuokite
“VIENYBE”

193 Grand St., Bklyn, N. Y.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠĖRŲ!

TIMM!
U. S. LINES EKSKURSIJA

BIRZELIO-JUNE 20 D
šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

%

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia

“Pres. Roosevelt” “America
,.v-t.'- * - i -

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

SU PALYDOVAIS
Iš New Yorke Kaunan ir Atgal

PER BREMENA
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

HPRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“
J. O. SIRVYDAS 

prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 
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 pąsportams.

Lietuvoje galės būti 12-ką mėnesių ir galės 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 “Vienybes” Agen
tūra apiąsavo keleivius, kuriuos gali siusti šiomis ekskursijomis.

„VIENYBES“ AGENTŪRA
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

I‘t

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

Jis .Važiuos Laivu

4



GEGUŽIS (May) 2 D„ 1925 M,

savęs užsilaikymo mokslas yra 
reikalingas moteriai, kad likti

Taip sutaisyti burok' 
bai skanūs. Tinka prie

Pašto Departamentas

šeimynos viešpatienė.

RUOŠIMĄSI SVEIKON
MOTIN YBĖN

Rašo Blinda

Nuo senų senovės laikų, 
idealas apie moteris buvo ir te
bėra tokis pat — gauti sau svei 
ką, gražią ir mylinčią žmoną. 
Sveikumas yra kiekvieno žmo
gaus didžiausis turtas, todėl ne- 
įsitalbu, kad vyras geidžia turė
ti sveiką savo namų prižiūrėto
ją. Gražumas jau yra estetinė 
vyro skonis, taip pat kaip kiek
vienas žmogus mėgsta gražu
mą. Gi meile yra maloniausia 
kiekvieno žmogaus tikslas.

Graži moteris, sykiu ir svei
ka, nes vienas nuo kito ne labai 
atidalinami dalykai. Kur šitie 
du dalykai esti, tenai bus netoli
ma ir meilė. Išeina taip, kaip 
t os' trys

Tikra 
sireiškia 
do odos,
tik kūne, bet ir 
■gražaus veido,

vyro

legendų Gracijos, 
moteries grožybė ap- 
ne tik skaistume vei- 

atsivaizdina ne 
sieloje. Moteris 
bet kreivai ir

luošai išauginta, nėra dar gra
žuolė. Vyras reikalauja mote
ries stataus sudėjimo, apvalių 
kūno narių, kilnios krūtinės ir 
geros sveikatos, štai delko svar
bu moteriai iš mažens gerai iš
augti.

Miestų gražuolės neišauga 
taip sveikai, kaip kaimuose, kur 
po Gamtos globa, sveikame ore, 
prie ganėtinos darbų gimnasti
kos išauga stambios mergaitės. 
Patirtas faktas, kad miestų gra 
žuolės trumpiau gyvena ir grei
čiau nuvysta, negu kaimietės.

Labai suprantamas dalykas, 
kodėl vyrai nori gražių ir svei
kų moterių, — tai dėlto, kad 
pati gamta jiems diktuoja, jog 
reikia gauti sveikas motinas.

Dėlto pirmiausiai moteries už 
duotis — prisirengti 
mes motinybėn.

Ne rožių 'kvepalai, 
tikos, ne papuošalai 
toriai reikalingi.
Gamta ir jos dėsniai. Sveikas 
maistas, sveikos mintys, tinka
mas kūno vystymas, ir bendrai

iš jaunu-

ne kosme- 
tame mo- 

Reikią sekti

PUIKUS CEVERYKAI! I
PIGIOS KAINOS!!

Užlaikau didelį pasirinkimą
Tinkamų čeverykų
pigiomis Kainomis

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS !

127 Grand St. Brooklyn, N. Y. |
Kampas Berry Street p

^ JMiweaGua^Mrtwn kja eiwwwM'jc-'^nroaacear /e iw ' .......................' 

DARBININKAI! ATYDA!
Žemiausios Kainos

Overauzčjms. Kelnėms, Marškiniams 
Čeverykams, Baltiniams ir 

Reinkotams
ARMY and NAVY STORE 

259 Grand St. kampas Roebling St. 
z Brooklyn, N. Y.

KAIP SUTAISYTI BUROKAI
Rašo Gaspadinė

ir silkių. O Lietuvoje gaspadi 
nes burokėlių tiek daug 
kad nežino kur jų padėt.

turi,
Kovo 23 d., 1925 m. Bulletinas

Amerikos lietuvės, berods 
jau žino kaip sutaisyti burokai 
prie mėsos. Bet Lietuvoje tai 
nevisos moka.

Darykit šitaip. Išvirk raudo
nų burokėlių, supjaustyk bliū- 
dan plonais ritulėliais, pridek 
druskos, pipirų, lapelių ir už
pilk uksusu. Išmaišyk, para
gauk, ar visiko yra sulyg sko
nio; jei dar ko trūksta, dadėk 
ir, sudėjus ’ stiklinėn kvarton, 
uždengk.

KEPTOS TELIUKO KOJOS
3 teluko kojas apšutint karš

tu vandeniu, apvalyt nuo plau
kų, permazgot, įdėt šaltan van
denin, pridėt šaknelių, 5 pipirus, 
2 laurų lapeliu ir pastatyt virt 
valandas 2—3. Kai mėsa leng
vai nuo kaulų atkris, išimt ko
jeles, išimt kaulukus, ataušyt, 
penpjaut žėdną kojelę į dvi da
li, apvoliot kiaušiny ir smulkiai 
prasi j uotuose sausainiuose, pa- 
kept ant skaurados 2 šaukštuo
se sviesto iš abie pusių. Pa
duot su rūgščia i-saldum sosu.

Iš Vodevilio Parėjus
(Feljetonas)

Rašo Vodevilius Mėgstąs

Pastaruoju laiku, išvažiavus 
“Dzimdzi-Drimdzi” iš Brookly- 
no, jų vietą užėmė komunistai, 
kurie laikas nuo laiko duoda 
publikai nemokamų vodevilių. 
Kaip jau publika pamena, Va
sario 19 d. jie sulošė “Spirkliny- 
bes,” o Balandžio 24 d. lošė 
“Sp.irkipilvybes” (šiuo kartu ak 
toriai labai mikliai sau j pilvus 
spardė). Tai buvo Amalgameitų 
salėje.

Lošė solo Mizara ir Bimba, o 
Prūseika, nors buvo garsintas, 
nepasirodė. Matyt, “apsirgo.” 
Pirmasis lošikas labai dailiai su
giedojo arijas apie viso pasau
lio socialistų vadus, pritaikin
damas jiems vardus, kokie jo
kiuose žodynuose nesiranda. 
Grigaičiui ir Herman-Purviui te 
ko vardas “šmugelminkų.’’ An
tras lošėjas Bimba taipgi lošė 
solo. Jo arijos buvo apie tris 
redaktorius kalbėtojus: Sirvy
dą, Šimutį ir Grigaitį, kurie 
Balandžio 15 d. taip negarbin
gai atsinešė į komunistus. Jisai 
yra talentingas ne tik solistas, 
bet ir kirviškų žodžių vartoto
jas ( tuo j aus matyt, kad tik ką 
parėjęs 'nuo skiedryno).

Lošikui Bimbai padėjo ir pu
blika. Laikas nuo laiko jo arijas 
pertraukdavo kokis artistas iš 
publikos ir tuomet įvykdavo se
kami dialogai:

— Jie yra gyvatės! (Bimba)

— Nusiprausk burną, snarg
liau! (iš publikos).

— Amalgametių unija skyrė 
pinigus La Follettes kampani
jai (Bimba).

— Sustok, nes aš užgesinsiu 
žiburius! (salės prižiūrėtojas).

— Bu'bnis mėtė moteris iš 
svetainės Vasario 11 d. (Bimba)

— Meluoji, tos .prakalbos bu
vo Vasario 19 d. (iš publikos).

— Jes, jis mėtė
(Bimba)

— Nemeluok, bo
(Bubnys).-

— Aš pats mačiau.
— Šūd... tu matei! 

likos).
— Jei Sirvydas taip giria Lie

tuvą, kodėl jis ten nevažiuoja? 
(Bimba).

— Jau važiuoja, (iš publikos)
— Ar jau važuioja?! (Bim

ba).

moteris

nebuvai

(Bimba).
(iš pub-

DIDELĖ PERMAINA PO 10 METŲ PASMACYS BROS. FURNITURE CO.
NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI

Fl RNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS. TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 
STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS

GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

— Tu . dūmas, nė laikraščių 
neskaitai, kad nematei (iš pub
likos).

— Sirvydas tik bažnyčioje sė
di ir komuniją rįja. (Bimba).

— O tu užspringtum, jei ko
muniją tau Įdėtų (iš publikos)

Ir taip toliausi'
Pabaigoje artisto Bimbos gsr 

kle labai išdžiūvo, todėl pra
dėjo išeiti labai falšyyos notos. 
Tą matydamas salės prižiūrėto
jas žydelis pasigailėjo ir atne
šė sodinėj boirkoj vandens. Ar
tistas pasižiūręift ir pamatę 
kad labai purvinoje bonkoje, vi
sai nebegėrė.

Vodevilius užsibaigė labai lin
ksmai del publikos, kuri už dy
ką smagiai pasijuokė. Bet ; 
tai labai buvo nusiminę, 
tos pačios publikos buvo 
nedaug. Rinkta 
kas publika buvo šykšti

Vasario 28 d., 1925 m. Ak
tas duoda naują greitesnį “par
cel post’' patarnavimą, kuriuom 
žmonės gali naudotis jei nori, 
šis naujas patarnavimas yra 
vadinamas “Special Handling.” .

Tas reiškia, kad dalykai taip 
siunčiami bus siunčiami ne “par 
ce‘1 post”, bet eis kaipo pirmos 
klasės paštas. Tam tikra mar
ke bus reikalaujama uždėti ant 
dalykų siunčiamų pirma klase.

‘^Special Handling’’ reiškia, 
kad dalykus siunčiamus pirma 
klase greičiau vežš ant trauki
nių. ;Reikia atskirti tokį patar
navimą nuo “Special Delivery” 
patarnavimo, kur siuntimas pa
greitintas kuomet pasiekia vie
tą. Jei norima labai greitai ir 
gerai nusiusti dalykus, galima 
naudotis abiėjų patarnavimų, 
kurie reikalauja “Special Hand
ling” ir “Special Delivery” mar 
kių. Abu patarnavimai atskirai 
veikia.

“Special Handling” patarnavi 
mas yra naujas. “Special Deli
very” patarnavimas daug me
tų jau kaip naudojamas, ir nei- 
kiek nepagreitina kelionės ant 
traukinių nuo vieno pašto Į ki
tą.

“Special Handling” patarnavi 
mas reikalauja, kad parcel post 
turi būti taip pat greitai siun
čiamas, transportuojamas, ir 
pristatomas i vietą, kaip ir pir
mos klasės laiškai.

Kaip pirmos klasės pasta nė
ra specialiai siunčiama, jei netu
ri special delivery markės, taip 
ir “special handling” pasta ne
bus siunčiama specialiai, jei ne
neturės “special delivery” mar
kės. “Special Handling” reika
lauja markės 25 centų vertės, 
o special delivery markė del to
kios pastos, kuri nesiekia 2 
svarų, kainuoja 10 centų; sve
rianti 10 svarų, kainuoja 15 c., 
ir taip iki 20 centų po kurio 
sunkesnių pašto dalykų paštas 
nepriima. Pridėjus special hand
ling markę (25 centus) prie 
special delivery markės (10 cen
tų, 15 centų ar 20 centų) ga-
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GRAND STREET BROOKLYN,
TARPE DRIGGS IR BEDFORD AVENUES.

Prlatfttom j visas Now Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Bangiai

Tel. 1310 Greenpoint Telephone 7M7 Mainar? Aix n fius
Juozas Garšva

Mutio firm* gerai atlieka sekančius darbns: IBbalaamnoja ir laidoja mirusias ant visokią 
fci'Plala Fagrabas paniolia n«» paprasčiaaslą iki prakllnlaulq. Panamdo karietai lal- 
dotnvėine. veaaUjoma, krtkltynonoa tr kitiems pasivažinėjimams. *

v'lrlul tuinAtaia reikalais kreipkitės paa mane, o būsit niganėdinti

231 Bedford Ave. orL!LkLL 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

Įima gauti geriausį patarnavi
mą ant bile, siunčiamo dalyko.

F. L. L S.

VIEŠAS PADĖKOS
ŽODIS

(Dainininko Pr. Rimkaus)

Turiu garbės pareikšti viešą 
pagarbos žodį. “Vienybės'’ ve
dėjui p. J. M. Danieliui ir “V.” 
direkcijai už suteikimą svetai
nės K. Šimonio meno kūrinių 
parodai. Gerbiamiems redakto
riams: p. J. O. Sirvydui, p. Vi- 
taičiui ir p. šimučiui širdingai 
dėkoju už 
šu žodžiu

Parodos 
o ypač p.
daugiausia rūpinosi ir viską pri 
rengė parodai, tariu širdingiau- 
sį ačiū! Taipgi ir geūb. kun. 
Remeikai už pirmiau® suteiki
mą svetainės labai dėkoju.

Šioje parodoje parduota trys 
paveikslai: “Mickevičiaus slė
nys” ir “Praeities miestas” — 
atpirko Dr. J. J. Bielskis, Lie-

rėmimą parodos vie- 
savo spaudoje.
Rengimo Komitetui, 
Juozui Ginkui, kuris

tuvos konsulas. “Lietuvos lau
kuose rudenį,” atpirko “Garso” 
red. p. šimutis.

Parodos lankytojams ir pir
kėjams priklauso nemažai pa
garbos, kurie įdomaujasi ir mo
ka įvertinti bei pasigėrėti savo 
tautos meno kūriniais. Tik rei
kia apgailestauti, kad tokių žmo 
nių Brooklyne labai mažai yra, 
kurie įdomautūsi ir suprastų sa 
vo tautos mums brangintinu 
menu; net ir taip vadinamoji 
inteligentija mažai ką apie tai 
paiso, šią parodą neaplankė nė 
vienas kunigas! Apsilankė tik 
du daktarai: Dr. M. J. Vini- 
kas, ir Dr. J. Paulionis, kuriedu 
stebėjosi gražiais kūriniais. To
kios paveikslų parodos- yra la
bai svarbios. Juk menas pakė
lė visas , pasaulines didžiąsias 
tautas į padangę ir davė daug 
didelių menininkų todėl, kad tų 
tautų netik inteligentija, bet ir 
paprastoji liaudis įdomavosi ir 
rėmė savo tautos meną.

Pr. Rimkus.

BIZNIERIAI
GARSINKIKTĖS 
“VIENYBĖJE”

Geras paprotys
Naudoki t Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi i 
priešą gražių plaukų. A

Nusipirkite bonką už 65c šiandien \ 
pas savo vaistininką. 75c kuomdt ' 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PA8ALPO8 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 800, «O0 Ir 1000

Pašalpos Skyriai —
88.00. B.oo Ir 12.oo l savaitę.

Dol platesnių Informacijų kreipkitės lino adresu!

Lithuanian Alliance of AmcHca
507 W. 30th Street, New York, N. Y

SEVERASnes 
labai 

auk u, bet. kiiž-

esą
surinkta ar 26 do’. Bet vienas iš 
artistų pažįstamų skundėsi, kad 
esą $9 su centais.

Būtų geistina daugiau tokiu 
nemokamų vodevilių.

Ieško
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Sutaisytas prašalinimui 
niežejimo ir kitu 
odos irritacijas.

TROJAN.KA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

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

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

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

žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

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

Kaina 50 centai.

Kas yražmogaus amžinta pilsiąs? — 
Jis netik sunkiausias ligas {varo, hot tr 
bą paguldo. Bet tiė, kurie vartoja po 
Ameriką pagarsėjusias 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centui už 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAK TABS (25 centai QŽ skry. 
nutę) yra kai kannolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuri! 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlgkų, HomOopatlžkų ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Groanpoint 1411

Baltis. 
I gra- 
plačlą 
OOLDURBAN’B

Balčio), jokių Balčių 
baksą apsiginkluok

Pirmiausiai kreipkis į aptinką.

PUPL*H
UŽDEGI

MAS

Apsaagok Sveikatą

Profilaktai vyrami, 
geriausia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35c. 

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

83 Beekman St.
New York 

Prašyk aprašymų

DRAUGIJŲ 
PREZIDENTAMS!

Del raumatiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartotu j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
niką. Kainos 35c., 65c, ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V
------- -— Albert G. Groblewski

and Co.
Plymouth, Penn.

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, if. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par
duoti, o mes parduosime į trumpą laiką su geriausiu patarnavimu. 
tn' ’ ;*L*. ’ Norėdami pirkti namą ar biznį vl-
i O- sados krelPkltSs pm mu’> n.es mea
Į C**: turime įvairių namų ir biznių par-

" davimui su mažu įnešimu ri ant
-’L lengvų išmokėjimų visose dalyse

Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

' 1 pasirinkti tinkamą nuosavybę ir
pirkti pigiau negu kur kitur.

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

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

Tel. Staffs 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.
Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki valam vakarui
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios
jrmrarem?

VIENYBE GEGUŽIS (May) 2 D., 1925 M.

Reikia atiduoti garbė p. Ere- 
minui ir jo chorui už tokio kon
certo surengimą. Tik kitą sykį 
reiktų imti didesnė svetainė.

Dainos Mylėtojas.

čių. Net jau LinkoJniečių prita
rėjai kaltino juos pačius.

Grajus tęsėsi 7 įbėgimus, vie
ton 9.

Gimnastikiečiai, laikykitės!
Korespondentas

žas grupeles) apvaikščiojimų ne 
rengė.

— Kastantas Norkus, U. S. 
Lines generalis agentas Kaune, 
pasiviešėjęs Amerikoje, šį šeš
tadienį jau vėl grįžta į Kauną.

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

Lietuvon keleiviai

ši šeštadienį iškeliauja Lietu
von Antanas J an ūsaitis, geras 
tautietis, iš Donora, Pa., laivu 
“Leviathan” U. S. Lines.

Pil. Janušaitis nebegalėjo su
laukti “Vienybes” didelės eks
kursijos, kuri išvežš būrį lie
tuvių Gegužės 30 d. laivu “Pre
sident Roosevelt,” nes gavo ži
nių, kad jam reikia staigu par
važiuoti del privačių reikalų.

vyks ateinančių savaitę Wash-1 toliau
ingtone.

Kng. Radzviliutė pasakojo re 
porteriams, kad Tautų Sąjun
ga yra interesuota klausimais 
kilsiančiais moterų kongrese, 
apie moterų geresnę padėtį ir 
jaunuomenės apšvietą. Ji pati 
yra prie Tautų Sąjungos sekre
toriato. Turbūt ji neatstovaus 
Lietuvos, kaipo tautos.

praktikavimą įstatymų 
valstijos ir federaliuose teis
muose. Jo telefonas bus Hano
ver 6560.

Advokatas Urevičius visados 
mums mandagiai ir sugabiai pa 
tarnaudavo visokių legalių do
kumentų daryme ir todėl linki
me nuoširdžiai jam pasisekimo 
naujoje vietoje.

“Vien.” Adm.

Mirė Lietuviai: Nuo Choro “Daina” 
Koncerto

Paskutinė šį Sezoną 
Vakaruška!

Vaikinai ir mergaitės, vyrai 
ir moterys — taisykit kojeles! 
Paskutinė šio sezono uždarymui 
vakaruška įvyksta ateinantį tre
čiadienį (seredos vakare), Ge
gužės 6 d., Knapp Mansion sve
tainėje, 554 Bedford Av. Ren
gia — Lietuvių Moterų Globos 
Draugija, naudai Lietuvos naš
laičių. Gros šauni muzika Prof. 
Vaišvilos. Rengėjos.

Atvyko Princcsa 
Radzviliutė

Magdalena Akelis, 30 metų, 
gyvenusi Worcester, Mass., mi
rė Balandžio 26, laidota Balan
džio 03 d., šv. Trejybės kapinė
se.

Joseph Zajenkauskas, 48 me
tų, gyvenęs 262 Front St., mi
rė Balandžio 29 d., bus laidotas 
Gegužės 2 d. iš kun. Kodžio 
bažnyčios nuo 10 vai. iš ryto, 
Kalvarijas kapinėse.

Laidoja graborius pil. Juozas 
Garšva.
• Pereitam numery “V.” per 
klaidą tapo nepaminėta, kad 
tam numery garsinti pasimirę 
lietuviai buvo taipgi laidoti p. 
Garšvos.

Laivu “President Harding,” 
broliu laivo “President Roose
velt,” kuris vežš “Vienybės” 
ekskursijų, atvyko iš Paryžiaus 
kunigaikščiūtė Radzviliutė, Lie
tuvos pilietė. Ji atvyko atstovai! 
ti Tautų Sąjungą Tarptautiniu 
me Moterų Kongrese, kuris į-

Persikėle Naujon Vieton

R. Jonas Urevičius, mūsų lie
tuvis advokatas ir įstatymų rei
kaluose patarėjas, nori praneš
ti, kad jis perkrausto savo ofisą 
iš 60 Wall St. New York į 27 
William St.. New York, kur tęs

— DIDELIS BALIUS —
. — Rengia —

L M. (k DRAUGIJA

Pereitą sekmadienį, Glenmore 
Hali ant 636 Glenmore Av. bu
vo koncertas Choro "Daina,” ve 
damo mūsų seno chorų vado, p. 
Leono Eremino. Programas bu
vo gana platus, nes susidėjo iš 
10 numerių, kuriuos išpildė pats 
Choras dainomis: “Tėvynė ma
no Lietuva,” “Mergužėle Mels- 
vakėle, ” "Nurimk širduže” ir 
“Tiroliu kalnuose." — Publikai 
iššaukus dar sudainavo: "Uoš
vės Dukrelė” — labai gerai iš
pildyta. Dainavo ir Choras "Ly
ra” vedamas A. Dziko, šias dai
nas: "Paraginimas,” "štai pa
vasaris atėjo,” “Mūsų rytojus’ 
ir “Mergyte jaunoji.” Atskiru." 
numerius išpildė: Alfred Teleiša 
griežė smuiku palydimas Tere- 
sos Teleiša; Helen Batvinis ir 
Josephine Jablonski, skambino 
keturių rankų pianą; Amelija 
Jeskevičiūtė skambino piano pa
lydima Eurydicės Ereminiūtės.

Programas buvo gerai išpil
dytas, ypač choro "Daina”; taip 
gi ir kiti. Tik labai maža sve- 
tainiukė, nes daugelis netilpo ir 
grįžo namon nuo durių.

Po koncerto buvo šokiai prie 
muzikos po vadovyste Orpheus 
Eremino.

Apsilankė Svečiai

Pereitą trečiadienį apsilankė 
"Vienybės" Redakcijoje pil. M. 
Kriugelis iš Waterbury, Conn. 
Sandarietis ir žinomas vietos ve* 
kėjas, iš profesijos — sodės iš- 
dirbėjas. Čionai jis važinėjo su 
savais reikalais.

Waterbury viskas esą po se
novės. Sandariečiai gerai kruta. 
Iš vietos žinių bent tą pažymi, 
kad šiuo laiku čia apsigyveno 
velionio A. J. Povilaikos sesuo, 
pribuvusi iš Varšuvos, kuri 
triūsiasi, kad surinkti visus sa
vo brolio palaikus. Girdėtis, kad 
velionis esąs palikęs apie $60,- 
000 vertės turto. Bet tikrų ži
nių nėra. Visas turtas pareisiąs 
seseriai, bet nepakliūsiąs kuni- 

I gams ar advokatams, kaip bu
vo paleista gandas.

Taipgi per. ketvirtadienį apsi
lankė pil. Jonas Butkus, senas 
"Vienybės” skaitytojas ir viso
kių lietuvybės reikalų rėmėjas, 
iš Tribes Hill, N. Y. Jis apsi
džiaugė taip išbujojusia “Vie
nybės” įstaiga ir žadėjo visados 
jai darbuotis.

Po Miestą Pasidairius

— A. B. Strimaitis, žinomas 
veikėjas įgijo Viešo Notaro 
(Notary Public) teises ir prii
minėja dokumentų koresponden
ciją šiuo antrašu: — G. P. O. 
L. Box 127, New York, N. Y.

— Lietuvių Am. Ukėsų Kliu- 
bo bazaras užsibaigė pereitą se
kmadienį su koncertu Kliubo 
kambariuose — 1153 Putnam 
A v. Per bazaro savaites perė
jo daug žmonių, kurie susipa
žino su šio kliubo dailia įstai
ga. Nuo bazaro liks gero pelno.

— Gegužės 1-ma šįmet New 
Yorke laikraščiuose ne labai 
skamba. Lietuvių visos organi
zacijos (išskyrus komunistų ma

ISsirandavoja 2 atskiri kambariai 
išduodam ir po vienų. Tiktų del be
vaikė* 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 ntrišnukit — 26 Cros
by Av. Tel. Glenmore 8119W. Apie 
5 6 minutos eit nuo Van Siclen Av. 
stoties ir Fulton Jamaica Line elevei- 
torio. (34)

Gimnastikiečiai žaidė 
Su Lincoln Kliubu

Praeitą sekmadienį. Ba|. 26, L 
Gimnastikos Kliulto Baseball 
jauktas (team) turėjo pirmą 
žaidimą šiame sezone, žaidė su 
gana tvirtu jauktu — "Lincoln 
B. B. Club iš Jamaica. Lošimas 
buvo irgi Jamaikoje.

Gimnastikiečiai šį pirmą kar
tą pasirodė esą labai tvirti. Žai
dimo pasekmės išėjo — 1 prieš 
1. Tik gaila, kad grajus neuž
sibaigė del Linkolniečių neteisin 
go užsipuolimo ant Gimnastikie

Parsiduoda Valgykla, geroj vietoj, 
biznis gerai eina. Lease'as ant trijų 
metų. Pardavimo priežastis patindt 
ant vietos. Atsišaukite į Vienybę 
193 Grand St., Brooklyn. N. Y. (54

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

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

(53

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

Parsiduoda Lunch Ruimis ir grose- 
-is; biznis senai išdirbtus, priežastis 
.■ardavimo savininkas turi kitų biznį. 
Atsišaukite pas: Pranas Mancevičius, 
47 Gold St., kampas Plymouth St., 
Brooklyn, N. Y. (53

Reikalinga Moteris prie namų darbo 
ir pridahojimui mažo vaikučio, nuo 
birželio (June) 15 dienos iki rugsėjo 
(September) 15 d. Vietų Long Island 
prie Peconic Buy, 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 4518, Bklyn.

R ' (53

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

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

Tel. Applegate 2660
(53)

Parsiduoda Lietuvoj koloni
ja su žeme 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. Greeupolnt 7831

LIAUKUS 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: —

Seredoje, Gegužio (May) 6-tą Dieną, 1925
KNAPP MANSION SVETAINĖJE

550—554 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7-tų vai. vakare

Muzika Grieš Tautiškus šokius 
ĮŽANGA — 75 CENTAI 

(PELNAS BUS ŠELPIMUI NAALAIfH,*)

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mflaų darbo apsiaustu to iki 0:30 vakaro. Nodėldientala ir šiaip švento- 
kontiuneris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto Iki 1:30 popieti;.

216 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 4697

PIRMUTINE LIETU VISKĄ IŠTAIGA 
— o------

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

MOTERYS TfiMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Aį mčnraį numažinta kaina ant Per 
rnnnont Wave, Nekilo Luniui Ferma 
niuit wave yra guria iiainit, gražiai at
rodo ir įniko apie 9 mėnesius. Galima 
šltipint, ar margot. Kcrpnin plaukus 
nnnjnusioin madom, plaukus nudažom, 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat 
merit.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

Knmpne Grand St. Brooklyn. N. Y 
Telephone Stagg 6533

DEL PAVASARIO!
Turime visokios rūšies, puikios odos, stipriai pasiūtus ir spcciališkai pritaikintus 

europiečių kojoms čeverykus
Vyrams naturališkai pritaikinti čeverykai ir oxf. gerai dėvisi, puikiai atrodo ir ne

jaučia, kad čeverykus turi ant kojų.
Moterims turime vėliausios mados šliperių (pumps) ; Mergaitėms turime įvairiau

siai išmargintų sliperių ir oxf.; Vaikams puikiai ir stipriai pasiūtų čeverykučių.
Lietuviui mes kiekvienam užtikriname, kad mūsų krautuvėse piginus parduodame 

čeverykus. negu bile miesto ir apiclinkės krautuvėse. ___
Reikalui esant, pirmiausiai prašome atsjlankyti persitikrinimo delei į mūsų Lietuvių 

čeverykų žemiaus pažymėtas krautuves: f j | X į# | • f.’ 1 i i

Lietuvių Čeverykų Krautuvės
197 Grand St. (Vienybės Name) Brooklyn, N. Y.
20 Clermont Avė. Maspeth, L. L, N. Y.

Newark, N. J.
Maspeth, L. I., N. Y.44 Grand St

=====™==. *.... . v.... .

i LIETUVIŠKA i’ 
RESTORACIJA

_____  I
•į Gaminama visokiu* valgius: — ;
1 Lietuvišku* ir Amerikoniškus. I • 

>;• Pas mus galite pavalgyti kaip J 
“namie:” sveikai ir sočiai. Ei-

'» kite pas mus kasdien ir tėtnyki- | 
it te kaip augs jūsų sveikata ir ;
4, energija!

117 LORIMER STREET 
("luiisvčs’’ Name) 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička ir j. Sutkus 
Savininkai

i •g ....................................--------- - -----------

Pilnai Prirengtas
Aitrina skustuvų pačioje 
rankenoj be Išėmimo jo. 
Greitai, Patogiai, Lengva 
išvalyt. Pilnus setus — 
skustuvas, nu diržu ir ek
stra ašmenim, |1 ir nugi.

Valet Auto-Strop Razor

Tel. 4428 Greenpoint.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 
nuo fl

Nedaliomis pagal susitarimų

Iki 10 Ii ryto 
iki S po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 595 Greenpoint.

270

8-10

M

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

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

LIETUVIŠKA AKUBEBKA iv

ui prieinamų kainų

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

Marijona Tamktenš 
prie palngų ant pareikalavimo 
dienų nr naktį, taipgi ir nedšl- 
dieniais. Darbų atlieka atsakau- 
čiai

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

>

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-toa gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

adresu:lino

STOKEB
0. Brooklyn. N. T.

JONAI
173 Bridge 8L,

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

Kreipkitės

Telephone Triangle 1450

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Penteris 
Pentinu namus Iš lanko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai Ir 
pigiai. Taipgi taisau senus ato 
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAMO KAPTURAU8KO 

53 Montieth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

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

turopatiSku Būdu. Vaistai negydo, nes 
yra nuodais. Garsusis Dr. Oslcr’ls, 
M. D., sako, kad tas yra geriantis gy 
dytojns, kuris nevartoja vaistų. O Dr. 
Reid, M.D., suko: “Viena diena yra 
daugiau kūdikių išžudoma vaistais ne 
gu kad senajam Betliej; aukoms krito 
nuo Berodo žudynės.”

Tad nustok vartojęsh nuodus vaistu* 
ir ateik j

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

5 Blecckcr Street
Knmp. Bushwick Av. netoli Groono Av. 

Brooklyn, N. Y.
Patarimai Veltui

Ofiso vai.: Utarninkais, Ketvergnls 
ir Subntoms nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Nedėk nuo 10 iki 2.
Kitomis dienomis pagal sutarimų 

Tel. Foxcroft 9468

MES UŽLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me 
falinėms dūdelėms, kurie niekad ne 
genda, Playoriai, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išiuo 
kėjitnų.

Turim ir ant rara ūkių playerių ir la 
bai pigių, pradedant nuo $100 ir dau 
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagaminnni 
lietuviškų ir kitokių Kolų Pianams. 
Rekordų Gramafonams. Viską prisiun- 
ėiain į bile miestų 8. V. Taisom, tū- 
ninam ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikrus Lietuvis, ne kok« 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg G262

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savntnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir nl 
prieinamų kainų; taippat pastrendavotl svetainę susirinki" 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

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

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

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

| MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ
• Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill

1
 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 
paskalas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

6
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