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BERLINE SKLEIDŽIAMA ŽINIA
KAD MASKVOJE IŠVOGTA 3-ČIO

INTERNACIONALO VISI PINIGAI
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Vokiečiai Kaltina Lenkus už Eitkūnų Traukinio 
Nelaimę, Kurioje Žuvo 28 Žmonės.

HINDENBURGAS SAKO, KAD VOKIEČIAI 
NIEKAD NETURI PRILEISTI, IDANT 
LIETUVA GRĮŽTŲ ATGAL PRIE RU
SIJOS.

BERLIN, Geg. 2. — Iš Maskvos čia atėjusio] žinioj, 
sako “New York Times” reporteris, pasakojama apie ap
vogimą seifo, kuriame Trečiasis Internacionalas laikė 
savo pinigus, skirtus propogandai svetimose šalyse. Esą, 
vagys, su acetylino knatais pradegino seife skylę žmo 
gaus didumo ir išnešė pinigus. Seifą saugojo raudonieji 
kareiviai, kuriu būrys dingo sykiu su vagiais.

BERLIN, Geg. 2. — Komisija, kuri tyrinėjo priežas
tis nelaimės su ekspresu iš Berlino i Eitkūnus, sako, kad 
darbas atliktas kriminalistų. Relės taip vadinamame len
kų koridoriuje buvo išardytos per tūlą plotą, muterkas 
atsakinėjant. Dėlto įsibėgėjęs ekspresas nusirito nuo re
lių. Tapo užmušta 28 asmenys, sužeista 32. Daugiausia 
tai Rytų Prūsijos gyventojai važiavę į pamuš. Lenkai už 
jų mirtį turės atsakyti. Vokiečiai dabar agituoja, kad len 
kai netinka valdyti gelžkelį per koridorių.

NEW YORK, Geg. 2. — “New York Times,” apibrie- 
ždamas Hindenburgo biografiją, prisimena šitus jo žo
džius, ištartus linkui Rusijos ir Pabaltijos valstybių:

“Kailis nėra švelnus dalykas. Ką Rytų Prūsija iš
kentėjo, neturi daugiau pasikartoti. Štai kodėl mums rei
kia rubežių saugumo. Parubežinės valstybės (tai yra: 
“Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija) kabo ore. Jos turi 
prisišlieti prie stiprių, gerai sutvarkytų valstybių. Geo
grafiškai gi kalbant, tas reiškia šlietis prie vokiečių im
perijos. Mes buvome priversti padaryti taiką su dalimis, 
atskilusioms nuo Rusijos. Ir mes negalėsime laukti, kad 
tos dalys vėl susilietų į vieną didelę imperiją.”

Iš to aišku, kad Hindenburgas norėtų, kad Lietuva 
verčiau būtų vokiečių pagrobta sau, negu atiduota Rusi
jai.

Rusai Grąžina 
Fabrikus Savininkams

Berlin, žinios iš Maskvos ro
do, kad rusai pradeda grąžinti 
buvusiems savininkams fabri
kus. Sovietu valdžia nesako, 
kad atiduoda fabrikus nuosa
vybėn, bet duoda kaip ir ten
don, arba lysan, kuriam galo 
nėra. Per tris metus jokiu tak
sų nereikės savininkams mokė
ti, ikad jie galėtų fabrikus pa
taisyti ir padaryti juos dirban
čiais. Maskvoje apie 2.000 savi
ninkų atgavo savo apartment 
namus atgal ir jiems nereikės 
mokėti taksų per 3 metus, kad 
galėtų juos pataisyti. Darbinin
kai unijose kalba, kad dabar pa 
gerės darbo sąlygos, nes bus 
reikalavimas darbininkų.

Ekstra! Dzimdzi- 
Drimdzi Domei!

Negalėdami asmeniškai su 
Dzimdzi-Drimdzi artistais asme
niškai susisiekti (nes jie iš 
Chicagos jau išvažiavo), prane
šame mes jiems per “Vienybę”, 
kad Sera n t on e, Pa., jų vakarė
lis įvyks Gegužės 16 d., kaip 
buvo anksčiau planuota (o ne 
Geg. 17, kaip buvo manyta per 
kelti). Vladas Meškėnas,

Scranton, Pa.

“Kikas” Bet ne Iš Ten 
Kur jis manė

Atlantic City, N. J. William 
Molloy, išsigėręs snapso tūlame 
saliūne, nuėjo j miesto ligonbū- 
tj ir pradėjo pasakoti daktaram 
kad jį automobilius pervažiavo. 
Daktarai rado jj sveikutį ir tik 
pauostę jo kvapą suprato kame 
“kikas” buvo.

Patarimai Agentams
Chicago. Direktorius prohibi- 

cijos agentų Chicagoje išleido 
“dešimtį prisakymų" saviesiem, 
kaip elgtis idant prohibicijos 
agento vardas po penkių metų 
būtų taip garbingas kaip guber
natoriaus. ar kitų valdininkų. 
Penktas iš tų prisakymų sako:

“Nepasigerk. Bandyk neįkau- 
šti nei biskučio. Jei išsigert du 
ar tris stiklelius gero snapso, 
sustok ir neimk degtinės per še 
šias ar septynias valandas.'’

Tuom tarpu žinia iš Kalifor
nijos sako, kad prohibicijos a- 
gentas paprastai turi išgerti a- 
pie 50 stikliukų ant dienos iki 
gauna “evidence."

London. Stoneham srities tak
en k oi ekt uoto j as rezignavo iš 
vietos, sakydamas, kad jis buvo 
taip mėgiamas žmonių kaip vel
nias, ir todėl nenorįs daugiau 
taksas rinkti.

Philadelphia. Hydro-eroplanas 
čionai sumušė visus rekordus, iš 
būdamas ore 28 ir pusę valan
dos. Jis su savim vežės 1,300 
galionų gazolino ir apskrido 2,- 
300 mylių.

Washington. Dedant ker-l Belgrad. Serbijos karo
linį akmenį žydų centrui liaus brolis tapo pasodintas 
čia, prezidentas Coolidge iš- į sanatoriją, po daktaro 
gyre žydus ii* pareiškė, kad priežiūra, nes jo smegenų 
visos tautos Amerikoje turi stovis visai prastas, 
susilieti į vieną amerikonų | —o—

Paris. Rinkimuose į savi
valdas, žymiai pralaimėjo

tautą.
—o—

Paris. Francai pradėjo tu 
rėti bėdos su murinais Mo- 
rokoje. Ten eina karas.

—o—
Washington. Valdžia t ik

sų surinkusi-217 milionų do- 
larių mažiau, negu pernai 
lygiu periodu.

—o—
Varšava. Lenkai skelbia 

suradę suokalbį, kurio tiks
las buvo įvykdyti eksplio- 
ziją katedroje, panašią į tą, 
kuri buvo padaryta Bulga
rijoje. Areštuota redakto
rius nepriklausomų kaimie
čių organo, kuris sakoma 
bombą dirbęs, bet kuri plyšo 
pirm laiko, jį sužeisdama.

komunistų partija. Jų vie
tas užėmė socialistai. Atža
gareiviai visur po truputį 
laimėjo.

—o—
New York. Miestas čia 

nusamdo kas nori liūtus po 
$25 į dieną.

—o—
Brooklyn, N. Y. 48 metų 

Antanas Dobkowsky, iš — 
1932 Pitkin A v. pasimirė iš
gėręs vyno, kurį nusipirko 
nuo italo.

Ketvirtoji Lietuves žemės ū- 
kio ir pramonės paroda Įvyks 
Kaune nuo š. m. birželio 24 d., 
iki birželio 29 d. imtinai, šių 
metų parodoj, be mūsų augan
čios pramonės ir žemės ūkio, 
sprendžiant iš jau plaukiančių 
gausių užprašymų vietoms, bus 
plačiai atstovauta ir užsienio 
industrija. Paroda žada būti 
juo įdomesnė, kad joj daug ak- 
tingiau, negu pernai, dalyvaus 
Pabaltijos ir Skandinavijos val
stybės. Latvijos pramonininkai, 
savo vyriausybės remiami, žada 
statyti parodoj nuosavų pavili- 
joną. Sparčiai kylant mūsų pie
no ūkiui, gyvo susidomėjimo pa 
rodą reiškia Švedija ir Danija.

sai Europą. Trečdalį visų kelio
nių atliko pėsčias.

Pragyvenimui pats užsidirbda 
vo pakeliui, žino lietuvių, kinų, 
angių, japonų ir rusų kalbas.

Pil. X. sutiko būti “L. Žinių” 
korespondentu ir siusti kelionės 
nes aprašymų.

Kadangi jo patyrimu dviem 
būtų daug patogiau keliauti, tai 
jis prašo taipgi rimtai pasiry
žusį keliauti atsiliepti į “L. ži
nių” redakciją, kur jam bus 
suteikta reikalingų nurodymų.

“Elta” yra įgaliota pranešti, 
kad pasirodžiusios Sovietų spau

sių mišką sunaudojo savo rei
kalams tik gal kokia 30 procen
tų, o kiti gautą mišką išfparda- 
vinėjo žydams. Iš to lyg maty
ti, kad dauguma padegėlių miš
ko nėra reikalingi, ir miškų ko
misija į tai turėtų atkreipti sa
vo dėmesį. Jievaras

?<cw York. Apdraudosi
kompanijos išvokavo

—O—

New York. Žydai, norė
dami pagelbėti namu staty
mui Palestinoje, pradėjo pu-
davinėti bonus, nešančius G 
ir pusę nuošimčio, ir užtik
rintus morgičiais statomų 
namų.

Penkių Komunistų 
Byla Bulgarijoj

Sofia, čia prasidėjo teismas 
penkių kemunistų, kaltinamų pa 
dėjime bombos po katedra. S,ar 
biausi iš jų yra zakrastijonas 
Zadgors'kis ir advokatas Fridma 
nas. Zakrastijonas prisipažino 
gavęs 10,000 levų už paveliji
mą vyrui, po vardu Vaska, įei
ti j katedrą ne sykį, idant su
tvarkyti bombą. Zakrastijonas 
papasakojo, kad jam buvo ža
dėta pagelbėti pabėgti į Rusiją. 
Fridmanas gi ginasi nieko neži
nąs apie suokalbį, nors prisipa
žįsta save komunistu. Jis sako 
nesenai gavęs iš Vienncs 400,- 
000 levų. Jis gaudavęs algos po 
5,000 levų į mėnesį ir turėdavęs 
vesti organ izutyvį darbą, orga
nizuojant milit.'iriškai Bulgari
jos komunistus.

Kanadiečiai Laukia 
Ištroškusių Amerikonų

Toronto. “United Press” ko
respondentas, atlankęs Kanados 
parubežj su Amerika, ve ką ra
portuoja. Nuo gegužio 15 Kana
doje valia pardavinėti alus 4.4 
nuošimčių. Vienoje tik Ontario 
valstijoje pas valdžią guli 500 
aplikacijų del laisnių naujiems 
saliūnams. Visi kanadiečiai lau
kia minių ištroškusių amerike- 
čių ir todėl šveičia barus bei 
aliejuoja redžisterrus. Spėjama, 
kad iš amerikonų galima 1 us 
pelnyti virš septynių milionų do 
larių kasmet. Ontario yra pato
giausia valstija del amerikie
čių ir kanadiečiai ruošiasi juos 
sutikti. Alus kainuos vienok dau 
giau negu penktukas už stiklą.

Newark, N. J. 18 žmonių ta
po sužeista kada Kinney gatve- 
karis įvažiavo į t roką ties W. 
Kinney ir High St.

kurių firmos jau nebepirmi me
tai išstato joj pavyzdingų pie
ninių įrengimus.

Parodą, kaip ir pernai, ruošia
ma Lietuvos žemės Ūkio Drau
gijos.

joj žinios (paduotos Rostos ir 
Izvestdja), būsią p. Petrulis šių 
metų pradžioj vedęs slaptas de
rybas Berlyne su p. Lukaševi
čium, Lenkų užsienių reikalų mi 
nisterijos rytų departamento di 
rektorium, Nemuno ir kitais 
klausimais, neturi jokio pagrin-

Prienai, Mariampolės aps. žy
dai blaivininkai, šventes šven
čia. Kaip parsivežti miškas. — 
Jau sausio mėn., nuėjus j Prie
nus, teko labai nusistebėti, kad 
blaivininkų smuklės pamainytos 
žydų Ri-moko, Ratnierio, Zelmu-4 
so, Mentkės ir Markausko smuk 
lėmis. Eini žmogus į blaivybės 
karčiamą, o ten bestovįs už bu
feto žydelis. Kaip tad atsitiko 
— ne visiems suprantama.

šventadieniais krautuvės šven 
čia užsidariusios duris iš gatvės, 
o prekiauja pro užpakalines du
ris.

Klebiškio vaisė, gyventojai la
bai nepatenkinti, kad jiems siū
loma pirkti miško apie Pasvalį, 
Raudondvarį ar Kazlų Rūdą, 
žmonėms miškas būtų gerai, 
bet kaip jis parsivežti — gal 
miškų ponai mums patars.

J. S.

Visais parodą liečiančiais rei- 
i Parodos 

Komitetą. Kaune. Gedimino g- 
vė Nr. 7a, telef. 493.

kad i kalais reikia kreiptis
1924 metais automobiliai A- 
merikoje užmušdavo po 52 
ypatus ant dienos.

—o—
Wheeling, W. Va. šio kra 

što anglių kasyklų savinin-
kai nori gauti teismo in- 
džiunkšiną prieš anglekasių 
uniją, kad^įii būtų uždrau
sta organizuoti darbininkus.

Tūkstančiai Žmonių 
Dėbso Klausėsi

New York. Suleidus 15,000 
j Madison Square Garden salę, 
policija kitus 10,000 vaikė ša
lin. Tos minios buvo susirinkę 
klausyti seno socialisto Dėbso. 
Mitingą rengė žydų Darbininkų 
Ratelis. Debsas pareiškė, kad 
visi žmonės kitą karą turėtų 
atsisakyti visai eiti į kariumenę 
ir kariauti. Tas būtų augščiau- 
sia rūšis patriotizmo, jis sakė. 
Kuomet išėjo kalbėti žydų laik 
raš£io Forwards redaktorius, tai 
komunistėliai bandė jį nušvilpti, 
bet didžiuma žydų plojimu pa
rodė, kad komunizmas pasijuos 
ant paskutinių jau kojų.

Du Metu Nekaltai 
Išsėdėjo Kalėjime

Detroit, Mich. Trys metai at
gal čia buvo užmuštas farmeris 
Aleks Dombrowsky, žinomas 
butlegeris. Valdžia pagavo pir
ma tris banditus, 'kurie 'buvo 
užmušikų gengėje ir tie sėdi ka 
Įėjime. Paskui tapo suimtas'Sau 
ermanas ir priteistas kalėti kai 
po šovikas. Bet dabar areštuo
ta tūlas Hill, kuris prisipažino 
darbą atlikęs ir Sauermanas pa
leistas laisvas po dviejų metų 
kalėjimo.

Varšava. Pasirašydami nese
nai sutartį su čėko-silovakais, 
lenkai, pasirodo, laimėjo keletą 
dalykų. Pirmiausia čekai prisi
žada niekad nestabdyti amuni
cijos siunčiamos per Čekiją len
kams. Paskui patys čekai žada 
pardavinėti lenkams amuniciją, 
jei lenkai kada kariautų su ru
sais. lietuviais ar vokiečiais, če 
kai tiki, kad neužilgo lenkai 
Inos jiems didelius užsakymus 

amunicijos ir ginklų.

Užrašyki t “Vienybę” Savo 
Giminėms Lietuvoje*

Laičiai, Skapiškio valse. (“V- būdą 
bes” kor.) — Balandžio 2 d. šių-' rybos 
me kaime šeimynoje M. iškilo kokį stambų

do.
P-nas Petrulis nevedė jokių 

derybų nei su p. Lukaševičium 
nei su kuo kitu.

Lygiai be pagrindo yra žinios, 
tos pradėtos Berlyne de- 
dabar tęsiamos per kaž- 

Klaipėdos komer-
naminis ginčas, kuris pasibaigė 
liūdnai. Vienas brolis nušovė 
kitą brolį, ir bėgančią seserį, 
kurią, dar žvėriškai sudraskęs' 
pats paikiaus nusišovė.

P. Kriukelis.

Ulytčlė, Rokiškio va’sč. (“V- 
l>ės" kor.) — Balandžio 13 d. 
atsibuvo N. M. š. Komitetų su
sirinkimai. Būtent: Ulytėlės, Pa 
nomunėlio ir Ragelių. Taip kaip 
mūsų tautoje yra labai nekultū
ringas įprotis nešti gastinčiai, 
tai komitetai nutarė jokiu gas-
tinčių nepriimti, o gastinčiaus 
abnešėją nubausti nesuteikime 
pašalpos. Komitetų valdyba, jei 
gu tas atsitiktų, už ėmimą gas- 
tiučių, bus traukiama į teismą.

P. Kriukelis.

santą, nėra išvykusį Varsavon.

i “Už VIENĄ KOMUNISTĄ, 10 
BURŽUJŲ”

Maskva. — “Pravda” rašo, 
kad Rusijoj įvykę demonstraci
jų prieš lenkus. Demonstrantai 
reikalavę už kiekviena užmušta 
komunistą nudėti po 10 lenkų 
buržujų. Raudonosios kartume-j 
nes atstovas Uvarovas pareiš-Į 
kęs, kad kariumenė pasirengusi 
kovon ir laukianti tik įsakymo. Į

Klaipėda. Nuvažiavo Varša-

Mikyčiai, Seinų apskr. Negir
dėtas mokesnis. — Į mūsų kai
mą vasario 21 d. atvyko polici
ja ir žiūrėdama iš knygų pa
vardžių (tur būt kunigėlio su
rašytų) reikalavo sumokėti tani 
tikras sumas Šventežerio baž
nyčiai pataisyti. Mokestį žadėjo 
išreikalauti net su pabauda.

Valstiečiai, nors ir stebėjosi 
tokiu mokesnių reikalavimu, 
bet bijodami policijos, mokes
nius vistilk mokėjo. •

Ar yra toks įstatymas, kad
von? šiomis dienomis per Klai- policija galėtų prievarta mokes- 
pėdos kraštą išvažiavo Pranei- nius bažnyčios reikalams rink- 
jon keli Lietuvos ir Latvijos 
dvarininkai lenkų tautybės, jų 
tarpe Lietuvos piliečiai Kostan- 
tas Komaras iš Panevėžio aps.

ti? Lig šiol mūsų žmonės to
kiems reikalams prevartos ne
reikalavo. Voveruška.

Pil. X. kurio pavardės tuo tar 
pu negalime skelbti, patiekė to
kių “L. ž." redakcijai žinių.

Jis rimtai ir neatidėtinai vyks 
kelionėn aplink pasaulį, t. y. 
išvyks dar šįmet. Kelionėj ma
no išbūtii apie 6 metus ir aplan
kyti įdomiausias ir dar neištir
tas žemyno vieta's.

Jiis jau yra padaręs kelias ke
liones: į Azijos šiaurės tundras, 
Kinijos vidurį (su Vladivostoko 
ekspedicija), į Indijų vidurį, ap 
keliavęs aplink Aziją, aplankęs 
daugelį Didžiojo Indijos ir šiau
rės vandenynų salų, apkeliavęs 
Europos pietus ir perėjęs sker-

ir Jurgis Plateris iš Tauragės 
apskr.

Eina gandų, kad iš Franci jos 
pp. dvarininkai žadą užsukti ir 
į Varšavą pasiskusti “centrui” 
tariamomis skriaudomis, ypač 
žemės reformos srity.

Veiveriai, Mariampolės apskr. 
Miško spekuliacija. *■— šiame 
valsčiuje miško gavo ne tik ka
ro padegėliai, bet ir naujakuriai

Nauji penkličiai. Lietuvos 
Bankas išleido apyvarton nau
jus penkličius, kurie skiriasi 
nuo pirmiau išleistų tik spalvo
mis. Piešinėliai tie patys. •

Nauja pabauda “Lietuvos Ži
nioms.” Kauno karo komendan
to nutarimu “Lietuvos žinioms” 
vėl buvo uždėta nauja pabauda 
JLOOO litų, kuri, padavus skun
dą Krašto apsaugos ministeriui,

bei pagriuvėliai. Bet iš gavu-, buvo sumažinta i'ki 200 litų.
loioioioxoiololo:

... Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!

Ar nori žinoti
Kiek gyventojų 
yra jūsų valsčiuje 
Lietuvoje?

Skaityk —

POLICIJOS 
KALENDORIŲ

(Almanaką)

Kaina su prisiuntiimu 
Vienas Dolaris

VIENYBĖ
193 Grand St.. Brooklyn. N. YJ
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“Vienybės” Knygynas seka visas naujenybes lietuvių literatūroje 
r mene ir šiuo sykiu gali pasiūlyti mėgėjams gaidas iš operų — 
• Faust” ir ”Sevilijos Kirpėjas” — Lietuvių kalboje.

Iš OPEROS “rAUST” 
po 50 centą G 

c

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

(Margarita)
.3. Margaritos daina apie Tulės karaliij: “Karaliavo 

Kit kari ”
■I. Fausto daina: “Kavatinn — Lyg burtai mane”
5. Gėlių Arija (Flower Song)
<1. Mefistofelio: “Aukso Stabas” — Vien tik auksas 

valdo mus!
7. Valentino Mtildn: “Afi turiu apleisti jau.”

1:3 OPEROS “SEVILftS KIRPĖJAS” 
Po 75 centus

1. Fignro Kavatinn: ‘‘Pirmasai miesto kirpėjas prieit jus

'•j

šitų gnidi.t gavome tik nedidelj pinnutinj siuntinį.
Užsakymus su pinigais siuskite: <<
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Velykų obalsiai
Laikraščiai’ Lietuvoje Velykų 

numeriuose visi padėjo pasvei
kinimą “Sveiki sulaukę Velykų 
Švenčiu!” <

Laikraščiai gi Vilnijoje dar 
pridėjo: “Kristusiprisikėlė, ir tu 
kelk, lietuvi!”

Mums rcgi-s. kad laikraščiai 
ir Lietuvoje galėjo panašų prie 
dą su dideliu tikslumu pridėti.

—o—
Bar ir tas atsitinka

Mirus kunigui žindžiai Eliza
beth©, N. J., bal. 20 įvyko iš
kilmingos pamaldos. Laike jų, 
sako “Garso” 
atėjo koks tai 
nai apsirėdęs, 
tas

korespondentas, 
kunigas, raudo- 
spė.jama pfalo- 

jis. atėmęs kunigo šeštoko
, užsidėjo patsai ir nuėjo 

Libera giedoti, pakrapyti kata- 
fa'lį ir pasmilkyti. Tą viską tu
rėjo atlikti šeštokas, bet kam 
Įsimaišė nepažįstamas kunigas, 
neaišku. ' : ■

Tiek to. Bet tas nežinomas 
pralotas, atgiedojęs Libera, tvir 
tu balsu uždavęs žmonėms po
kerius sekamai:

“Za dušzę Sw. pamięci ks. 
prohoszcza Baltromieja Žindžių 
sa proszę ztnowic 5 raz Ojcze 
nasz i 5 laz Zdrowas Marya.” 

Nors į pamaldas buvo susirin
kę tokie “patriotai” kaip kuni
gai: Jakštys, Kelmelis, Krūsnie 
kas, Pakalnis.- Pankus, Milukas, 
šeštokas ir Simonaitis, bet at
ėjo lenkas 
re j o. Kur 
lis ?

ir darė kaip jis no-, 
m ū s i šk i ų nuga r k a u-

Gott u nd

telegramai, 
1-mą visai

PIRMOJI GEGUŽES EUROPOJE IR ČIONAI.
Gegužės pirmoji diena yra nuo senai priimta, kaipo 

darbininkų vienybės šventė, per daug metų visose šaly
se su nemaža nauda darbininkų luomui, apvaikščiojama. 
Pirm didžiojo karo ši šventė įgijo visame pasauly ne
mažos svarbos ir pagarbos visuomenėje,1 literatūroje ir 
papročiuose.

Tačiaus po didžiojo karo ši šventė tapo sudemora- 
lizuota. Didžiausiais jos suniekintojais apsireiškė Sovie
tų Rusija ir jos apaštalai komunistai. Mat jie pasiskelbė 
esą “vieninteliais vadovais” darbininkų klasės, šitą savo 
obalsį rėksmu ir kumščia spraudė į darbo unijas ir par
tijas. Tuomi padarė didelę suirutę tarpe darbininkų vi
sose šalyse.

Ir kaipgi nepadarys. Pirmiaus viso pasaulio darbiniu 
kai, per Gegužės šventę iškeldavo savo klasės solidaru
mo obalsius ir vyriausi žmoniškumo dėsnį: — “šalin su 
militariznui!,’’ tuo baisiuoju žmonijos slogučiu. Dabar gi 
per Gegužės 1-mą, Maskvos agentai visose šalyse verčia 
darbininkus giedoti bymnus Rusijos militarizmui!

Šįmet aiškiausiai tas pasirodė. Kuomet visose šaly
se, komunistai gatvėse šūkavo: “Tegyvuoja Rusija'.,” gi 
pačioje Maskvoje karo ministeris Fruncč saikino tūkstan 
čius rusų jaunuolių į savo kariumenę! Panašiai juk darė 
ir eks-kaizeris Vilius, kuris norėjo iškelti Vokietiją už 
“Dievo išrinktąją tautą” ir išdidžiai sake: 
mich” (Dievas ir Aš).

Užtai Europoje ir šįmet, kaip praneša 
susipratę darbininkai apvaikščiojo Gegužės
skyrium nuo komunistų, kaipo naujo militarizmo dikta
tūros garbintojų. Militarizmas yra žmonijos prakeiks
mas, todėl jo nėra ko garbinti.

Amerikoje gegužinės dar ramiau perėjo. Pačiame 
New Yorke, kur žydelių sekcijoje prieš tai buvo dalinta 
labai griausmingi plakatai su prakeiksmais Amerikoje 
visko — išskyrus dolarį, — kur prez. Coolidge iškolio- 
tas “streiklaužiu,” vienok gegužinė niekuo ypatingu ne
atsižymėjo. Darbo unijos turėjo savo apvaikščiojimą sky
rium, bet didžiumoje maždaug visai nuo apvaikščiojimų 
susilaikė, kad neduoti komunistams pątunko ir Rusijos 
militarizmui pasidžiaugimo. Berods Metropolitan Opera 
House susirinko komunistų išlamdytos publikos apsčiai 
bet ji buvo labai marga ir prie to dar — suvilta! Pasiro 
de, kad komunistai šitą budinką samdėsi “koncertui” ii 
publikai šitaip pat- garsino, bet suėjus publikai, paverU 
Į Maskvos naudai mitingą. Todėl publikoje sukilo didelif 
pasipiktinimas ir ji varu privertė komunistų lyderiui 
sugiedoti Amerikos Hymną. Jeigu būtų šis hymnas ne
giedota, tai net pasamdytoji orkestrą prieš savo samdy
tojus komunistus būtų sustreikavusi ir jau buvo pame
tanti groti. Taip ir ne^sisekė komunistams prigautis.

Kituose miestuose dar menkiau komunistai gegužinę 
“nugaspadoriavo.’ ’

Lietuvių tarpe, kaip Brooklyne, buvo rods rengta 
“apvaikščiojimai,” nuo kurių vienok visa stambioji dar
bininkų masė susilaikė. Pasiliko tik keletas komunistiškų 
draugijėlių su dideliais vardais, bet vis su tais pačiais vi
sose nariais, ištikimais paskui Maskvos militarizmo bo
tagą sekiotojais.

Gaila, kad iškilmingosios gegužines pranyko ii- jų 
vietą užėmė tik maskviaio militarizmo parodijos. Vienok 
darbininkų blaivus sensas nujaučia, kad tuo tarpu nuo 
militarizmo ekspliozijų prisilaikydami jie nieko nenusto
ja. Ateis laikas masių nusiblaivimo, ir tuomet darbinin
kai atras savo šventę nesuterštą ir ideališką, kaip ji bu
vo per daugelį metų.

“DOROS MOKYKLA”
Jeigu žmogus viešai susirinkimuose ar spaudoje var

toja į kitą žmogų žemos rūšies žodžius ir koliojasi, tai 
kultūringi žmonės teisingai nusprendžia, jog turi darbo 
su žmogumi ne tik neaptašytu, bet ir visai draugijai pa
vojingu. Lietuvoje sakoma apie toki: “Jis dar neišėjęs iš 
piemenų.” Aišku, kad tokis žmogus ne pripuolamai bjau
rius žodžius vartoja, — tie žodžiai yra jo kasdieninių 
minčių žiedai. Kaip jis bjauriai mintija, taip bjauriai ir 
išsireiškia. O jis mintija daug ir vis bjauriai! Bėda tokiai 
tautai, kuri turi savo tarpe daug tokių žmonių! Jeigu 
partijos iš tokių žmonių susideda ir į jų rankas valdžia 
patenka — nelaimė valstybei!

Pas mus seniaus ta ypatybe atsižymėjo socialistai, 
o šiandien, socialistams kiek pakultūrėjus, jų vietą už
ėmė komunistai. Bet ne toliau nuėjo ir krikš. demokratai.

Berods jie to ant savęs nemato. Kurgi matys! Juk 
nėrą kada apie tą pagalvoti, kuomet reikia apginti savo 
šiltas vietas, štai mūsų nobažniausis “Darbininkas” ve

■ ■' •• > ■ O j: B M M
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Trikampiškos tragedijos

Taip vadinamos “amžino tri
kampio” tragedijos, kur “kam
puose” stovi vyras, jo žmona 
ir priiaidinis, arba burdingieris, 
gana senos. Nors, pagal skai
čių, mūsų gadynėje gal jų dau
giau yra, negu kada nors, ačiū 
žmonių susikimšimui miestuo
se ir industrinei tvarkai, bei 
jų būdavo ir seniau.

Štai, istorijoje pasakojama a- 
pie karalienę Ariadnę, dukte
rį Bizantijos imperijos valdo
vo Leo Pirmojo. Ji ištekėjo už 
generolo Zeno, bet tas taip ger
davo ir latraudavo, kad ji pa
mylėjo kitą vyrą, Anastasijų. 
Sykį supykus ant vyro, ji užda
rė jį į grabą ir paliko ten nu
nirti. Po .to Anastasias liko ka- 
•aliu. Tas viskas dėjosi 500 mė
ti po Kristaus.

—o—
Normališkumo politika.

] *a s i m i ręs prezidentas 
ingas padirbdino sakinį 
mas prie normališkumo,"
rį jis būdavo pajuokiamas, 
pats Coolidge sakosi eisiąs to
kiomis

Kad 
tyrė ir 
si mena

f

Ilard- 
“grįži- 
už ku-

Ir

pat pėdomis.
tos pėdos yra geros, pa
rašai, kurie, turbūt, pri- 
Leni.no žodžius: “Mokin-

> • i tfį&t •• s
kitės iš amerikonų.” Paskuti
niu laiku jie atidavė garsias 
Lenos aukso kasyklas — kam? 
Nagi tai pačiai kompanijai, ku- 
yi turėjo jas pirm karo. Toje 
kompanijoj Šerą turi ir ameri
konų bankininkai. Išviso rusai 
atiduoda apie pusantro miliono 
akrų žemės Lenos upės ir Al
tajaus kalnų pakraščiais. Tos 
kasyklos yra Sibire ir apart 
aukso turi švino, vark) ir si
dabro. Rusai gaus 6-tą nuošim
tį iškasamų metalų kaipo tak
są. o galės pirkti kiek reikės 
pirmon vieton iš kortipanijos. 
Jei rusai neišperka viso produk
to. kompanija gali jį parduoti 
kitur. Kompanija prižada pildy
ti Rusijos įstatymus apie darbi
ninkų samdymą ir sveikatos ap 
saugojimą, bet turi teisę sam
dytis ir svetimtaučius darbinin
kus.

Nėra abejonės, kad ta “nor
mališkumo” politika bus pritai
kyta ir’ kitoms svetimtaučių 
korporacijoms, dariusioms biznį 
Rusijoj pirm karo. Grįžimas 
Rusijos prie normališkumo 
tuoni lietuviams buš patogus, 
kad pertėklius gyventojų galės 
vėl. kaip seniau, rasti’uždarbių 
Rusijos miestuose. 

—o— .«
Aną dieną bankininkų Dillon 

kompanija užmokėjo Dodge bro 
lių automobilių korporacijos sa
vininkams 146 miiionus dolarių

•už jų- fabrikus ir patentus. Mo
kestį padarė ne pinigų maišais, 
bet čekiu. Tas čekis yra didžiau 
sias kokis kada nors 
Somas komerciniuose

—o—- 
Garsiausias Anglijos

Giria Vokietiją.
Londono katedros

“Dean inge”, kuris vadinamas 
“paniurėlis Inge,/.dėlto, kad pe
simistiškai žiūri į žmoniją ir jos 
darbus. Baltimorėje aną dieną 
pareiškė:

“Vokietijos valdžia pirm ka
ro buvo švelni forma valstybi
nio socializmo. Ar mes nekenčia 
me vokiečių, ar ne, bet jų bu- 
\o geriausiai tvarkomas kraštas 
Europoje... Socializmo esmė yra 
ta, 'kad valstybė yra viskas. 
Sindiikalizmą? gi skaito valsty
bę niekuo. Ant kokio pamato 
gali komunizmas įvykt i ? Tik 
ąnt dviejų
k ėjimo. Kitais žodžiais, kalbant 
komunizmas pilnai pavykstą tik 
ant tų pamatų.'kuriuos buvo į-'paskui tolyn daugyn, 
vykdę'klioštoriai ir minykai. Mi i laipsnio. Gerdav

n* r/mnni>Q'

Pūtė šaltas rudens vėjas. Nors sniego dar 
nebuvo, bet šalo jau pasmagiai, ir vieškelis, ku
riame vakar iki stebulių lindo ratai, šiandien bu
vo kietas, kaip cementinis, ir gruntai kieti kaip 
akmenys klaipė Antanui kojas. Ėjo jis paskubom 
paknopstom, griuvinėjo bailiai dairydamasis į ša
lis. Baisios mintys nedavė jam ramumo. Akyse 
vaidinosi kruvinas lavonas gulintis rave šone ke
lio, ir jis bėgo nuo jo, skubino greičiau pareiti 
namo. Vienok ar tai skaičius pusbonkių, kurias 
jis su draugais išgėrė, ar tai tas “prakeiktas" 
gulintis rave, painiojo jam kojas, nenoriai jos jo 
klausė, ir nors jis visas sušilo ir priduso, vienok 
tik pusę kelio buvo praėjęs. Tai į veža, ar tai į 
auklių išmuštą duobę pataikys koja, o jam jau 
regis, kad kiauriai žemę jis lekia; tai lapai sučiu
žės, juos koja užgriebus, o jam regis, kad kas tai 
dejuoja po jo kojomis. t

Bet štai staiga jis nusispjovė, ištiesė ir taip 
jau ilgą net į kuprą susimetusi lienienį, ir galvą 
atlošęs nusikvatojo. Ką ar aš netarnavau Geleži
niam Vilke? Ar aš ne dragūnas? O paskui, ar 
ne mane išrinko kaimas į seniūną? Teisybė, aš 
perdaug daviau valią rankoms, bet tai ir gerai; 
tegul jis pažįsta mane ir žino, kad aš — tai ne 
jis. Aš seniūnas, man net pats viršaitis paduoda 
ranką kai nueinu ketverge į valsčių. O čia dabar

daugelį įvairių nelaimių, bet pinigo veltui niekur 
nei cento neišleis. Jis krauna centą prie cento, 
akyliai juos taupydamas, iki susikrauna nemažą 
sumą; bet ir tada jos neišterioja, tik stengiasi, 
kaip įmanydamas, ją didinti. Todėl tankiai pasi
naudoja lietuvių blogais palinkimais, iš kurių 
galėtų pasiipiniguoti. Tokio jie ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje.

Tokio tai kraujo gyveno ir Jūžintuose žydas 
Orka. Turėjo jis nuosavi namą... taip tenai būta 
namo, bet pas jį, jis pavirto lindyne. Durys visos 
išlaužytos, išdaužytos, grindys išpuvę, lubos įlė
kę. O baldai! Stalelis, tai stovi kaip ant vištos 
kojos ir visas supas, kaip lopšys, viena kėdė ir ta 
atšpii ta sienos stovi; lovos visai nėr, — vietoj 
jos, keli lentgaliai ir šiaudų kuokštą. Gal mano
te, kad jis, vargšas, neturi kuo trobos pasitaisy
ti? Visai ne! Jis turtingas, net perdaug turtin
gas; jis litus skaito tūkstantimis, ir skolina žmo
nėms lupdamas nuo jų po dešimtį nuošimčių į 
mėnesį. Jis netaiso dėlto, kad nemato tame jokio 
reikalo; pas jį visada pilna tokių svečių, kurie du
rims, langams ir baldams neduoda ramumo. Tie 
svečiai — tai lošikai. Tankiai pernakt tie nelai
mingieji daužo kortomis ir laisto karšiuoju sky
stimėliu tą ir taip jau “Dievo numylėtą’’ stalelį, 
kuris supdamasis girgžda, ir ta savo muzika pri-

tasai suskius dryso mane partrenkti. O! Aš įtaria bjauriems lošikų keiksmams.
ji gerai pamokiau, kaip reikia priešintis seniū
nui!

Antanas buvo drąsus vyras. Augalotas, il
goko veido ir su didelėmis akimis, kuriose nuolat 
žibėjo energija ir pasitikėjimas savimi. Tarnau
damas kariumenėj jis buvo gana tvirtas; bet da
bar, pradėjus perdaug vartoti alkoholį, sulyso, 
pradėjo nuolat kosėti, o kas svarbiausia tai at
liko baisiai piktas ir nervuotas.

Nusigėręs daužydavo stiklines, k/bindavos 
prie žmonių, tuoj keldavo riaušes, muštynes. Del 
tos priežasties jis neturėjo draugų, o jeigu pasi
taikydavo kai-kada bubi sykiu, tai stengdavos jo 
nepertaryti ir šiaip neužgauti kalboje, nes jis 
tuojau su tuščiu pusbonkiu parodydavo savo 
“dragūnišką” narsumą. Atitarnavęs gyveno kar
tu su tėvais, padėdamas jiems žemę apdarbuoti. 
Buvo tada ir jis kaip visi. Bet nelaimė kai-kada 
randasi ir laimėje taip ir čion įvyko. Prisiėjo 
kaip tik tuo laiku rinkti seniūnas; susirinko vi
sos šeimynos gyventojai, atvyko ir Antanas. Na, 
žinoma, ėmė ir išrinko jį į seniūnus. Na, kas čion 
stebėtino: vyras rimtas, jau turėjo 25 m. am
žiaus, negirtuokliaudavo, o prie to dar pamoky
tas. “Geriau mokės mokesčius išdalinti ir surink
ti” džiaugėsi kaimynai. Džiaugėsi ir Antanas, 
nes paims į metus ne visai menką algą — du 
šimtu litų; o kas ten per darbas — nueiti ket- 
vergais į Jūžintus, priimti parėdymus ir įsaky
mus, o paskui pranešti, žmonėms paskelbtu. Tar
nystė regėjosi nesunki, bet... joje tūnojo žūtis... 
baisesnė dargi ir už pačią mirtį... Taip tai tapęs 
seniūnu, Antanas pradėjo kas ketvergas į Jū
žintus, susipažino su tokiais gerais žmonėmis, 
kaip raštvedis, kuris visados būdavo “ s nog do- 

celibacijos ir ti-poj” — anot jo paties išsireiškim.o Ir teisingai 
j priežodis sako: “su kuo sutapsi, tuo pats patap
usi." Antanas pradėjo gerinti; iškarto po nedaug, 

,. iki pasiekė augšč-iausio 
ro kiek tik tilpdavo, kiek tik pi

nigų turėdavo, arba iki užmigdavo kur nors užu
stalėj pas žydelį. Kartą pas Mentkį begerdamas 
jis kaž-kaiip susivaidijo su draugu, sėdėjusiu ki
toje pusėje stalo, priešais jį. Pristigo degtinės, o 
tas ir patėmijo, kad, girdi, Antanui eilė šaukti. 
Užsidegė šisai pykčiu ir surikęs: “kas tau dar
bo!" jau norėjo tėkšti pusbonkiu tam į snukį, 
bet susilaikė: “čion buvo daug žmonių ir galėjo 
būti jo draugų, tada ir į Antano kaktą būt su
dužęs ne vienas pusbonkis. Todėl šnibždėdamas 
“Palauk, susitiksime, tada tai... tai" vėl atsisėdo. 
Bet tos kalbos niekas negirdėjo, nes visi jau bu
vo įkaušę ir visi gana smagiai ūžė. Vakare, bai
giantis skirstytis kas kur, atsistojo ir Antanas 
užsimaukšlino ant akių kepurę ir niekam nieko 
nesakydamas išėjo pro duris, užėjo ant vieškelio 
ir pasiėjėjęs pasislėpė už kalvos. Nereikėjo ten 
jam ilgai laukti. Tuoj pamatė jis ateinantį žmo
gų, kuris buvo, matyt, gerokai įkaušęs, nes nuo
lat mieravo vieškelio platumą ir ravų gilumą. 
“Dabar atsiskaitysime” šnyptelėjo jis panosėje. 
Prisiartinus tam prie kalvės, Antanas staiga šoko 
ant jo ir tik ką nesugriuvo; bet laimė, kad su
spėjo nusitverti priešo apykaklės. “Sustok!" šau
kė jis; “dabar atsilyginsime... atsilyginsime.” Bet 
tas iš karto nusigandęs stovėjo, kaip stulpas, 
paskui taip smagiai pasipurtė, kad Antanas par
lėkė ir priešas jam iš rankų ištrūko. Neapsakomu 
pykčiu atsikėlė, jisai išsitraukė peilį, kurį visa
dos su savim nešiodavo--;, nusivijo paskui priešą. 
Dabar jau Antanui kova buvo laimingesnė; būda
mas ginkluotas, jisai lengvai parmetė priešą ir 
tolei kovėsi iki priešas nustojo šaukti. Aha! tai 
tau muštis su dragūnu! Aha! matai kai papuo
lė!!...

buvo išra- 
dalykuose.

Kunigas

diakonas

nykai yra vienatiniai žmonės 
gyvenanti komunizmu ilgus lai
kus. Jei tik pavelysite šeimynos 
turėjimą, tuoj turi grįžti ir pri- 
vatiška nuosavybė. O šeimyna, 
privatiška nuosavybė ir tikėji
mas yra trys galingiausi žmo
nių jau«maL Komunizmas todėl 
jiems visiems 'skelbia ’kovą.”

ką sako: “Laisvamaniams reikia pripažinti, kad jie toli 
pralenkia katalikus pravardžiavime priešininkų.” Tą kal
ba laikraštis, kuris neatsargiai įleidusiam apie kun. Gar
mų korespondenciją, buvusiam “Sandaros” red: Šliakiui, 
dar tik kelios dienos atgal mete'viešą bjauiM žodį: — 
“tu — kriminalistas!’* ir'nepraleidžia numerio, kad į 
pažangesnį vieną ar kitą žmogų nepabėrus virtinės ke
lionių ir šmeižtu. ‘ ’’’ ’■ ■

Tai krikščioniškoji “doros mokykla!”
Kolionių klausimas pas mus net ir Lietuvos Seime 

atvejų atvejais yra įnešamas praktikon, /kaip tarp at
stovų, taip ir tai-pe atsakoniingų valdžios įstaigų pro
vincijose. Vienu iš daugelio pavyzdžių reikia priminti 
tik dabar Seiman įneštą net Švietimo Ministeriui paklau 
simą per atstovus V. Kvieską ir-B. žygelį apie Tauragės 
Mokytojų Seminarijos, muzikos ir dainavimo mokytojo 
V. Dirginčiąus koliojimo mokinių sekamais 'žodžiais: 
asilai, gyvuliai, žydukai, beždžionės, buliai, gatvių valka
tos, bolševikai ir tt.. (taip prėtteŠd “Liet.’Žini6s’””nr. ’82).

Tai, vadinas“doros mokykla!”
Nei vienai mūsų srovei' nepHtinka koliotis, nes ko

vojimas mūsų tautą žemina akyse svetimtaučių, kurie 
mūsų laikraščių vertimus sau darosi ir apie mūsų tokį 
žemumą kultūroje gauna įsitikinti. Nuomones galime 
turėti skirtingas, kaip kad yra ir pas visas tautas. Bet 
šitas nuomones galime reikšti pijnta forma. Jeigu dar ne
mokame, tai mokinkimės.
11 s . •. < i

----- o-----
Kas nežino žydų? Niekur nerasi kito tokio, 

taip ant pinigų atsidėjusio žmogaus, kaip žydas. 
Jis valgys vien duoną su vandeniu, perkentės

Senai jau užgeso miestuke žiburiai, senai 
jau sumigo pavargę nuo dienos darbo žmoneliai; 
pragydę gaidžiai rodė, kad jau gera pusė nakties 
praleista. Vienok pas Orką, vis dar tebežiburia- 
vo; girdėjos girtų žmonių rietynės ir šauksmai: 
“Duok visą dešimtį!” šaukė pusamžis augštas su 
silen'kęs žmogus. Jis buvo ant pečių užsimetęs 
padėvėtus kailinius. Rudos akys, kurios kaži kaip 
keistai vartėsi raukšlėtoje kaktoj, retai apžėlę 
žandai ir žemyn užsirietę ūsai, kurie apdengdavo 
lūpą, lindo į burną, pridavė jam panašumo dau
giau į beždžionę, negu į viso sutvėrimo karalių. 
“Dėk pinigus, neduosiu kortos” pasigirdo duslus 
šniokščiantis balsas “bankininko.” Tai buvo siu
vėjas. Jisai gana gerai siūdavo drapanas ir vaik
ščiodamas po kaimus “bekriaučiaudamas," bet 
pernai sumanęs apsivedė, nusisamdę būtą ir ap
sigyveno. Bet siūti jam nebūdavo kada; mėgda
vo smagiai išgerti ir kortomis lošti. Būdavo, kas 
yr kas nėr, o Varškė vis bus, vis loš ir vis išloš. 
O dirbti! kada jis dirbs? Kiauras naktis lošia, o 
dieną reikia pasilsėti, miega. Jis buvo juodas, kai 
čigonas; o apsivedęs užsiaugino barzdukę ir išro
dė, kaip kipšukas paveiksle lenko; tiktai ragų ir 
nagų. “Kad tau perkūnai! mat velnias, neduos 
dar kortos" susikeikė vienas. “Tai še! vis verti 
dešimties litų ir atsisvaidėjęs, kad tėkš kaili
nius ant stalo, net kai-kurių kepurės nukrito. 
“Verti, verti, cha-cha, cha" nusikvatojo viša 
kompanija. Bet jo juokas neėmė. Kągi jam pasa
kys pati, vaikai, kai jis prakiš paskutinius kai
linius. Bailiai drebančiomis rankomis ėmė jis kor
tas, atsargiai skaitydamas akis, galop pripirkęs 
dvidešimtį akių prasišiepė, pasimatė eilę juodų 
surūkusių nuo tahakos dūmų dantų. “Akis pra
šneko Varškė. Visi dalyviai sužiuro į jį, bet jis 
nieko nelaukdamas pačiupo kailinius ir nusviedė 
juos į kampą. Netikėdamas vienas perskaitė fcor 
tas; taip, buvo lybiai dvidešimt viena akis. Da
bar jis jau nebešypsojo, bet raukšlėtą kaktą dar. 
labiau suraukė ir kramtė į burną įlindusius ūsus. 
“Ui štukaš” šaukė jau žydelis lįsdamas prie Varš 
kės. “Te jau te, taju rėksny, tik atstok!” ir atga 
lia ranka numetė žydeliui puslitį, šis pagriebęs pi 
nigus, sušuko: “Ui mažir reikė busbonkis, baran- 
kė, aš atneše?" “Ištikrųjų, tu šėtonai tokį didelį 
stuką susidarei; paimk bonką ir barankų virti
nę” pasigirdo laibas baisas iš pulko. “Paimk, 
paiimk, degtinės, jei ne tai...” ūžė visa kompa
nija. “Na, jau tylėkit, prakeiktieji, paimsiu” ra
mino Varškė. “Te Irša atnešk” tarė jisai žydė- 
nui, duodamas pinigus. Nepraėjus ir penkiom mi
nutėm žydelis grįžo. “Ui, ui” šaukė jisai “ar ne
radot pinigų! Ui! pinigus pamečiau!” žinoma, 
pasigirdo keletas žodžių, kurių čia negalima mi
nėti, bet visgi pinigų neberado ir visa kompanija 
liko nuo šio stuko be degtinės. Tai tokiam su
sirinkime randasi ir Antanas.

Iškarto jis dar buvo išlošęs keletą litų; bet 
tuos tuojau pragėrė, nes žmonės savų nesigaili, 
o jis čion svetimų gailėsis. Suk juos devynios! 
Bet štai jis pralošia sykį, kitą. Jis nenusigąsta; 
pinigų juk turi: vakar tik surinko juos iš ūkinin
kų; šiandien jau reikia įteikti; bet Antanas — 
ne kvailys; jis atvyko pirmiaus dar Čion: išloš 
bent šimtinę, be pinigų juk neloši. Bet laimė vi
sai jį paliko. Nepasisekimas po nepasisekimui. 
Dargi sykį pabandys laimės, — bet nepavyko ir 
Antanas pralošė lygiai penkius šimtus litų.

Penkius šimtus valsčiaus pinigų, o atsiimti 
jau nebebuvo vilties! Ką jam dabar pasakys kai
mynai? Iš kur paimti tie žuvusieji pinigai. Galva 
jam pradėjo suktis, svaigti. Tabako dūmai lindo 
į gerklę taip, jog vos galėjo kvapą atgauti. Sun
kiai atsikėlė ir vilkdamas sunkias kaip švino 
pripiltas kojas, dingo už durų.

----- o-----
Atėjo pavasaris, žmonės linksmi perleidę 

(žiūrėk ant 4-to puslapio)
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NAUJASIS “VIENYBĖS” DIREKTORIATAS 1925-IEMS METAMS

zio spaustuvę ir savaitini laik
raštį “Vienybę Lietuvninkų” 
už 13.000 dolarių.

2. Į. įgijo nuosavą namą. Ta
me name dabar randasi visa 
“Vienybės” Įstaiga ir didesnė 
jo dalis išnuomuejama. Už na
mą mokėta 33,500 dolarių. Da
bar tas 
dolarių. 
laiku už 
del.).

3. Savaitinį laikraštį iš pra
džių leido savaitiniu, paskui du

o dabar leidžiama t rin
gavai tėję.
Įsigijo laikraščiui spaus- 
presą “Duplex” už 10,000

namas vertas 60,000 
(Pastaba: paskutiniu 
namą siūloma 75,000

kart, 
kart

dinti 
do!.

5. nuo

ČIA TALPINAMA SINIOS II AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAAOMA MUSŲ GABIU 
KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS RATJTJS, PKAKAI.BĄI IB ABBLNA JUDĖJIMĄ

BALTIMORE, Ml).

Lietuvių Amerikos Atletų Kliu- 
bo Kūrybos darbas ir 10 m. 

sukaktuvės

tur

I- ojoj eilėj sėdi (iš kairės Į dešinę): Magdalena Miltakienė, Aleksandra šrupskis (2 ras 
Vice-Pirmininkas), Antanas Mikalauskas (Pirmininkas), Jonas Beržietis (Iždininkas). Ksave
ras Strumskis (1-mas Vice-Pirmininkas).

II- ojoj eilėj stovi (iš kairės j dešinę): Pranas Bajoras (Sekretorius), Vladas šabūnas, Wil
liam Šidlauskas (Shed low), Juozas Ginkus — Direktoriai.

Is “Vienybės” Spaudos Bendrovės Šešto Metinio 
Seimo, Atsibuvusio Kovo 7, 1925

“Vienybės” Spaudos Bendro
vės šeštas metinis seimas Įvy
ko Bendrovės nuosavioje svetai- 

193 Grand St. Brooklyn, 
1925. Seime 
pirmininkas, 
vai. ryte. Į- 
bet nuosek-

nėję,
N. Y., Kovo 7 d., 
atidarė Bendrovės 
A. Mikalauskas 11 
žanginėj trumpoj,
lioj kalboj pirmininkas perbė
ga kaip šios bendrovės taip ir 
laikraščio “Vienybes” nuveik
tus darbus. Jis pabriežia, kad 
šis laikraštis jau daugelis me
tų dirba svarbų kultūrinį A- 
merikos lietuviuose darbą: vieni 
ja savo tautiečius, šviečia juos 
gerais pamokinimais. Pas džiau 
gia, jog šiai bendrovei sekasi. 
Tai įrodo ta4 faktas, kad ben
drovės narių skaičius ūmai di
dėja. Antgalo pirmininkas kvie-

.čia susirinkusius šėrininkus rim 
tai ir šaltai svarstyti mūsų ben
drovės reikalus ir šiuomi pareiš
kia seimą atdaru. Pakviečia pa
kalbėti “Vienybės” redaktorių, 
J. O. Sirvydą.

P-nas J. O. Sirvydas apibūdi
na šios bendrovės nuveiktus 
darbus, ir kokią svarbią rolę mū 
sų gyvenime lošia laikraštis 
“Vienybė.” AČiuoja visiems, ku 
rie šiam laikraščiui rašinėja, 
kviečia ir ateity teikti “Vieny
bei” žinių ir pareiškia vilties 
kad jau gal šis seimas ras ga
limybių “Venybę” padaryti dien 
rašei u.

Kalba žymus Amerikos lietu
vių visutmenes darbuotojas, I 
aptiek įninkąs, J. Tareila, iš Wa
terbury, Conn. Jis yra jau sė

Abelnai padidino visą 
Brazio nupirktą biznį.

Dabar visas Bendrovės 
tas apvertinama arti 100,000 d.

Praeitais metais direktoriai 
žymiai darlrnvosi pardavinėjime 
šėrų ir padauginime laikraščio 
skaitytojų. Tai jiems gerai vy
ko.

Tarp kitos darbuotės tuo lai
ku surengta ir keletas gana 
svarbių pokilių bei parengimų. 
Pažymėtini šie:

1. “Vienybės” B-vės poseimi- 
nė vakarienė Kovo 2, 1924.

2. Didelis išvažiavimas-pikni- 
kas Birž. 29, 1924, Forest Par

azito Ke< šio išvažiavimo surengime
ir dalyvumu prisidėjo šios drau

gijos: Jaunų Vyrų Lietuvių dr- 
ja, Jaunų Lietuvaičių dr-ja, L. 
Amerikos Piliečių Kliubas, L. 
Gimnastikų kliubas, šv. Jurgio 
dr-ja, Moterų Globos dr-ja.

3. Prakalbos paminėjimui 40- 
metinių “Aušros” sukaktuvių.

Vienybės” štabo išvažia
vimas.

5. “Steak Party,” surengta 
Lapkr. 23. 1924 m.

Direktoriatas dėjo pastangų, 
idant pradėjus “Vienybę” leist 

imamasi prie biznio kasdien. tačiaus susidėjus nepa- 
V. togioms aplinkybėms, tai atsiek- 

pa- ti nepavyko. Kad “Vienybę”

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
ir DIRBTUVĖ

geriausiai įrengtojo mokykloje. Prakti
kos pamokos Išardyti ir audėti visokius 
motorus, apie elektrų ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas foferio-mekaniko 
lietuvių ir angių kalbom - veda visiem 
žinoma* ir per 15 kų metų prityrę*
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIčŪS 

garantuojamo laisnį ir diplomų — Pa- 
ieškome darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedaliomis

MOKYKLA

*ų mokyklų. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
«28 — 2nd Avenue,

atdara
vai. po pietų. Kloaoa dienomis ir vakarai*.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampa* 14 gatvfia) New York City

~Ti -  .. .j-,'—.     ■ .    

OSVALDAS KIBURIS
yr* garlzMU Ea«t New Yorke, kanoje kiekvienu ra* akaalaa valgins, 
atkeadilaa ir draagiškę ažūjimę. Pražome nepumirlti *t*H**kyti pa* —

8SS GLENMOBB AVENUE.
(Beat New York)

BROOKLYN. N. Y
Tel. Cyproaa 3980

ĮSISENĖJUSIOS vyrų- 
moterų LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

kaip

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

X-Spindulių ir Wassermano kraujo ištyrimas, kemiška 
analyze. Tikras a įspėjimas ir moderniškas gydymas.

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

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

nas “Vienybės” skaitytojas ir 
rėmėjas. Jis “Vienybę’ 
nuo 1891 metų. Tuo laikotar
piu atydžiai sekė šio laikraščio 
darbuotę. Jam ypač labai įsido
mėjo gražus “Vienybės” darbai, 
tai: lietuvių atskyrimas nuo len 
kų, suorganizavimas tokių svar
bių organizacijų kaip Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoj, Tė
vynės Mylėtojų Draugijos, San
dara, ir kt. Gerb. Tareila linki, 
kad “Vienybė” gyvuotų ilgiau
sius metus ir kad netrukus pra
dėtų lankyti lietuvių bakūžėles 
kasdien.

Po to
reikalų. Proksy komisija — 
Sirvydas ir E. Budnikas — 
skelbia, jog šėrininkai atstovai!-'pradėjus leisti kasdien, reikia

■ dar daugiau šėrų išparduoti. li
ve inkorporuota ant 75.000 dol., 
šėrų gi parduota dar tik už 27,- 
100 dol. Nors šįmet dienraštį lei 
st i neįstengta, bet bendrovė nuo 
to svarbaus darbo neatsisako. 
Jei ne tuojaus, tai kuomet nors, 
bet “Vienybė” turės būt dien
raščiu. Tokia mat jau bendrovės 
nusistatymas, tai yra pagrindi
nis tikslas.

Raportas taipgi rodo, kad a- 
Į beina bendrovės apyvarta praei- 
i tais metais buvusi nebloga. Prie 
I to "Vienybė” buvusi patraukta 
teisman. Ją teisman traukė tū
las daktaras iš Chicago*. Mat 
būk mūsų laikraštis tą dakta
rą “kriminališkai ” apšmeižęs.

Baigdami savo raportą direk
toriai atsišaukia į susirinkusius 
ir abelnai visuomenę, kad vi
suose reikaluose — kuriuose 
“Vienybė” lietuvius aptarnauja
— kreiptųsi prie savo įstaigos. 
Tik su visuomenės pagalba, su 
šeri n inkų didesniu susidomėji
mu savo organizacijos reikalais 
lengvai bus galima prieiti prie 
įkūnijimo pamatinio mūsų ben
drovės tiksilo — būtent leidimo 
“Vienybės” dienraščiu.

Direktorių raportas priimtas.
Knygų peržiūrėjimo komisija

— pp. P. Kulis, St. Pauža ir A. 
S. Trečiokas — išduoda savo ra 
portą. Po gana 
dingų diskusijų 
tas.

Po to einama 
nepabaigtų reikalų.

Pirmu ir svarbiausiu tokiu 
klausimu pasirodo "Vienybės” 
kaipo dienraščio klausimas. Gy
vai ir nuosekliai šėrininkai šį 
reikalą svarsto. Galutnai apkal
ėjus ir pasirodžius, kad šiuo 
‘arpu dar nėra galimybių laik
raštį išleisti kasdien, šis reika
las paliekama direktorių nuožiū
rai: jei jie matys galimu, gali 
nradėti dienraštį leisti, kad ir 
tuojau*.

Išsikalbus, pasirodo, kad da
bartinis direktoriatas turi per
daug darbų ir jų negali tinka
mai apdirbti, seimas randa rei
kalinga ir nutaria, kad ateity

Lietuvių Amerikos Atletų Kl. 
10 metų sukaktuvės buvo ap
vaikščiota Balandžio 20 d. su 
dideliausiom iškilmėm.

Trumpai pažvelgus į L. A. A. 
K. kūrybos darbą, ir pažymė
jus gimimo dieną 25-tą balan
džio, 1915 m. reikia tik pasi
džiaugti jo išaugimu ir jo dar
buote. Kliubo kūrybos istorija 
yra gana paprasta; kilus pas 
tūlus jaunus vyrus minčiai, kad 
reikalinga baltimoriečiams tu
rėt kalbama organizacija, su 
kurios pagalba būtų galima la
vintis atletikoj, sporte ir dai
lėj, ir taip pat kad būt kur ga
lima linksmiau praleisti laikas 
su saviškiais, šitos tai pamati
nės mintys ir vertė kurti L. A. 
A. KJ>ą. Draugai, kurie pirmie
ji organizavo Kliulm, turėjo ir 
nevisai malonių valandų pra-

ku ris balsų

Am 
Ba- 
20;

ja didžiuma balsų ir todd šis 
seimas yra legaliu. Skaito daly
viu vardus ir kirk 
atstovu uja.

Dalyvauja šie šėrininkai: 
Ambraziejus J.. 20 balsų, 

brozaitis, 17; Atkočaitis, 5; 
joras Pr., 20; Bernotą J.,
Beržietis J., 28; Danielius J. M. 
42; Dumblis J. 10; Danilevičius 
M., 5; Danielienė M. 5; Ginkus 

33; Jankus P., 37; Jokū
baitis J., 30; Jaunų Vyrų Lie
tuvių Draugija (atstovas T. To- 
hiba) 5; Jankevičius P., 22; Ku
lis P„ 33; Kriaučiūnas V’.. 22; 
Kaz’auskas P. J., 1 ; Kubilie- 
nas A., 5; Kazlauskas J., 2; 
Kundrotas A.. 12; Kundrotą A.. 
1; Lizitina.s (’h., 2; Liuats J. 
W. II; Lietuvių Operetės Dr- 
ja. 15 (atstovauja K. Strums- 

1; Lankutis 
Miltą

kla) ; Liauk u s M..
K.. 5; Mikalauskas A. 39; 
kienė M.. 687; Marcinkus 
Mazauskas P.; Narvydas 
Petrulevičius 2; Progress 
Co. (atstovauja Milčius) 5 
nikus P. 5; Pauža S., 2; 
kiuskas R.. I; Budnikas F 
Rančius J., 15; Rugis . 
Schegaus B., 11; šiaučiulis S., 
2; Svetka P., 5; Schegauskas 
S. (Liet. Atletų Kliubas) 2; Šir 
vydienė K., 12; Strimaitis A. B. 
3; šližis J., 2; Sirvydas J. O.

Šabfinas V. 38; Strumskis

P. 3;
Shoe 

; Pus-
Povi- 

2., 10; 
J.. 2;

i i
K.. 50; šrupskis A., 133; Strolis
P. 3; Sirvydas V. 25; Stanevi
čius Iz. 3; širvydienė O. 2; 
Trečiokas A. S. 2; Tareila J. 
5; žemantau.^kas J. 14. (Vėliau 
j seimą atsilanko J. Bekeris ir 
K. Daugėlas).

Skaitoma Bendrovės direkto
rių raportas.

Tan» ko kito raporte šie daly
kai pabriežiama.

“Vienybės” Spaudos Bendro
ve įsisteigė Birž. 28 d., 1919 m. 
Tokiu būdu ji gyvuoja jau šešti 
metai. .Ii yra legalė New Yorko 
valstijoj inkorporuota organiza
cija. Bėgy šešių metų ši ben
drovė nuveikė šiuos, vertus pa
žymėti darbus:

1. Atpirko nuo a. a. K. Bra

karštų ir Šir- 
raportas priim-

prie svarstymo

direktoriatas būtų padidintas. 
Tuo reikalu reiks kreiptis į New 
Yorko valstiją gauti legalis lei
dimas arba priedas prie konsti
tucijos. Direktorių skaičius pa
geidaujama padidinti nuo 3 iki 
15. Tuo reikalu iki kitam sei
mui pasidarbuos bendrovės val
dyba.

Amerikos lietuvių jaunimo 
klausimas. Susirinkę šėrininkai 
atsižvelgia ir į Amerkoj lietuvių 
augusį jaunimą, šis klausimas, 
kol kas atiduotas "Dievo va
liai.” Juo mažai rūpinamasi. 
Nors laikraščiuose dažnokai pa
sirodo obalsiai, kad mūsų jau
nimas jau ne mūsų, kad jis jau 
nuėjo pas svetimtaučius, ištau- 
tėjo, reikia šiuo reikalu lietu
viams juodaugiau susidomėti, 
bet kad kas nors būtų kiek dau 
giau jaunimo reikalais susido
mėjęs, dar nesimato. To delei šė 
rininkai nutaria “Vienybėje” į- 
steigti jaunuolių skyrių, šiame 
skyriuje pats jaunimas ir abel
nai juo susidomėję lietuviai ga
lės tinkamai šį reikalą gvilden
ti.

Direktorių rinkimas, šįmet 
savo tarnybą bendrovėje kaipo 
direktoriai baigia šie vientau
čiai: A. Mikalauskas, J. Ginkus 
ir V. Kriaučiūnas.

Perstatoma 9 kandidatai ir 
ladsuojant pasirodo sekamos pa 
sėkmės: A. Mikalauskas gauna 
1500 balsų, J. Gintus — 1350, 
Wm. Šidlauskas — 1161, P. Ku
lis — 163, B. Schegaus — 158, 
S. Pauža — 84, V. Sirvydas — 
52, P. Atkočaitis — 40, P. Svet
ka — 5.

Tokiu būdu perrinktais arba 
naujai išrinktais tampa: A. Mi- 
kalauslkas, J. Ginkus ir Wm. šid 
lauskas.

Baigiantis seimui, P. Kulis į- 
neša, kad kiekvienas dalyvis 
pasipirktų dar nors po keletą 
šėrų, 

šėrų nusiperka šie: P. Kulis
I, J. M. Danielius (sūnui) 1, J. 
Jokūbaitis 2, L. Piliečių Kliubas 
iš Maspeth, (per P. Svetką) 1.
J. O. Sirvydas (sūnui Mindau- 
giui) 1, R. Povilauskas 2, P. 
J. Kazlauskas 1, M. Liaukas 2. 
Ch. Liziūnas 2, Step. Šiaučiūnas 
1.

Pagaliau, pirmininkui paačia- 
vus susirinkusiems šėrininkams 
už šaltą ir rimtą bendrovės 
reikalų svarstymą, baigiama šis 
svarbus mūsų bendrovės sei
mas, ir 7:20 vai. vakare visi še
ri n inkai, pasižadėję dirbti ben
drovės labui, gerame ūpe išsi- 
skirsto kas sau.

Pr. Bajoras.
“Vienybės” B-vės Sekr.

gyventi, nesą buvo pasiprieši
nimų iš daugelio pusių; buvo 
ir didelių puolimų, kas, supran
tama, tik su gera energija buvo 
galima pergalėt ir eiti prie sa
vo pabrėžto tikslo. Prabėgus ke 
liems metams Kliubas įsigijo 
savo puikų namą, kas davė tik
rai rimto ir tvirto pamato gy- 
vuot.

Dabar reikia pakalbėt apie 
dabartinę Kliubo padėtį ir jo 
darbuotę, šiandien Kliubo na
mas, rakandai ir visi kitoki į- 
taisymai, yra apskaitoma ver
tais apie $40,000. Namas yra 
įrengtas su visais patogumais, 
yra erdva salė del atletikos, bas 
ketball ir mitingų laikymo; yra 
naujoviška maudynė, yra spaus 
tuvė ir daugelis kambarių pra
leidimui liuoso laiko. Kliubo na
riai naudojasi visais patogu
mais veltui, tik užsimokėdami 
savo mėnesines duokles 25 c. į 
mėnesį.

Toliaus, Kliubas turi išlavin
tus du jauktus basketball nin
ku; turi trupę gabių atletų, ku
rie jau nuo senai yra pasižy
mėję savo atletiškais gabumais, 
šalia išsilavinusių atletų, yra 
suorganizuota ir labai gabiai 
veikia, jaunuoliai atletai, kurie 
priguli ateitis, šalia visų šitų 
uždavinių, reikia pasakyti, kad 
Klubas visuomet rėmė ir remia 
kultūrinius mūsų reikalus. Kliu
bas yra aukavęs Lietuvos reika
lams, yra prisidėjęs prie vietos 
viso kultūrinio darbo, k. t. pa
statymo svetainės, įsteigimo ir 
palaikymo knygyno, ir daugelio 
kitų kultūrinių ir labdaringų 
darbų.

Kiek daug Kliubas prisideda 
ir veikia kultūriniam darbe, tai 
liudys Kliubo dešimts metų su
kaktuvių suruoštas vakaras (26 
d. balandžio) kur buvo išpildy
ta žemiaus paduotas progra
mas, ir kurio pasiklausyt buvo 
įleidžiama publika veltui.

Programas: —
1. “Motuš Motuše” ir “Kur 

Namas Mūs” — M. Petrausko, 
sudainavo dvieilis kvartetas.

2. Jaunuolių Piramides ir 
Gimnastikai.

3. Smuikas ir Pianas, išpildė 
p-lės Geleži ūtės.

4. “Rose Marie” Duetas — 
J. Jonaitienė, K. Andreikas.

5. Prakalba: Adv. V. Laukai
čio.

6. Piramidos ir gimnastika: 
išpildyta per jaunuolių Basket
ball jauktą; vedėjas K. Giedrys.

7. Smuiką ir pianas, išpildė 
F. Rutkus ir A. Matusevičius.

8. Iš operos “Birutės” M. 
Petrausko, ir “Stasys” A. Vana 
gaičio, sudainavo solo p-lė Fera- 
vičaitė.

9. Klasiškas šokis, p-lės Re- 
meikiūtės.

11. Vyrų Piramidos.
12. Dvi angliškos dainos, su

dainavo p-nė J. Jonaitienė.
13. Akordina, sugrajino J. 

Šimaitis.
14. “Temsta Dienelė”, “Die

na” ir iš Operos “Girių Kara
lius.” Sudainavo M. Rutkus. 
akompanuojant p-lei I. Yvake- 
vičaitei.

15. Įvairios gimnastikos ant 
staklių, vadovavo V. Ambrazas.

16. "čigonai”, S. Šimkaus, ir 
Nakturnas, A. Bačiulio, sudai-

navo duetu M. Rutkus ir p-lė 
L. Feravičaitė.

17.7 P-lė A. Maženčiūtė su
dainavo pora dainų, pasirenkant

18. Saksafono sugrota A. Go- 
škos.

19. “Story land’’ sudainavo 
K. Andreika.

20. “Mano laivas” M. Petrau
sko, sudainavo J. Klevička.

21. “Darbininko Daina” ir “A 
ras” sudainavo dvieilis kvarte
tas. Tuo programas ir užsibaigė.

Vakaro pirmininkas buvo Dr. 
A. želvis. Atletikos vedėjas J. 
Milunaitis.

Kadangi programas buvo ga
na ilgas ir Įvairus, ir jis liko 
išpildytas per vietinius mėgė
jus, tad reikia pasakyti, kad vi
si programo dalyviai atliko sa
vo uždavinius kuosekmingiausia 
už ką jiems priguli pagarbos žo
dis.

Adv. V. Laukaitis Įteikė pui
kiausi gyvų gėlių bukietą, svei
kindamas ir linkėdamas L. A. A 
K-bui kuosekmingiausio ir il
giausio gyvavimo.

Sulaukus 8 vai. vakare, Įvyko 
puiki vakarienė; svečių prisirin
ko gana skaitlingai (apie 500) 
ir visi kuopuikiausia linksmino
si, sveikindami L. A. A. K. ir 
jo narius su Dešimts Metų Su
kaktuvėm, tardami: “Te gyvuo
ja Lietuvių Amerikos Atletų 
Kliubas! Te žengia pirmyn!”

Kaz. Liutkus, 
L. A. A. K. Korespond.

Komedijų Vaidintojai!
Visi pirkite naują iš Lietuvos 

gautą komediją 
PONIA PlPSfc 

ir
PANELĖ TIPSE

Vaidina Keturios Moterys 
Vienas Aktas 

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

193 Grand St., B’klyn, N. Y.

Tiesos-trumpas kelias per Rotter
dam'ę, j ir ii visų dalių 

LIETUVOS 
Laivai kas savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Mes pagelbėtime ganti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraitis paeina- 
ėiamas paprašius.
Rezervavimui ir informaeijų delsi 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New Yerk__

LAIVAKORTES 
NUPIGINTA KAINA

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

Nepiliečini grįžtanti bėgy me
tų nepapuola po kvota. 

Užsisakykite vietą tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie
tos agentę arba į

UNITED AMERICAN LINES 
35—39 BROADWAY 
NEW YORK, N. Y.
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Barščių Galybė
(Polemika)

Vos tik parašiau i “Vienybę” 
ragindamas lietuvius prie' pra
monės ir bizniu, tuojaus Senas 
Katalikas, kitam numery išlie
jo smaVkiausį protestą: kad lie
tuviams nepadoru užsiimti biz
niu ir tt. Mat jam rūpi — vis
ką palikti žydeliams., o .patiems 
lietuviams, kaip tėvai ir pratė- 
viai lakti “kalabarščius. ”

Visokį naudingą dalyką mu
su bažnytiniihkai vadina “bedie
višku" ir būk lietuviški biznie
riai “bedieviais” esą.

p. Paužą vadina “bedieviu,” 
kad p. Senas Katalikas nedavęs 
ipančiakų už dyką, praėjus pa
ženklintam laikui; mat nusipirk 
ti, tai S. K. nueina pas žyduš, 
o pas broli lietuvį tai kriokda
mas bėga, kad gauti už dyką; 
taip kaip aną dieną K. Jurgis 
man skundžiasi, esą: “kad juos 
paraliai tuos katalikus: nuėjęs 
prisipunta pas žydus, o atėję 
pas mane tik... privemia...”

Dabar jau žinau, kodėl p. S. 
K. po slapyvarde rašo į “Tar
ką.” Prieš Velykas nuėjau su 
broliu Petru į pirtį išsimaudyt 
ant So. 1-mos gatvės; ten- ir 
daugiau buvo žmonių; ir vos tik 
Petras nusirengė ir nepaspėjo 
padėt drapanas kur reik, tuo
jaus brolio pančekos dingo, tai 
mat .ten “Seno Kataliko” bū
ta !...

Jeigu ne bedievių iššaudy- 
mai, kaip būtų į Ameriką per 
Atlančio balą atbridęs “Senas” 
ir kiti katalikai? Elektrą irgi 

katalikai pasmerkė kaipo bedie
viškumą, o spaudos išradėją Jo
ną Gutenbergą, kunigai iškeikė, 
kad velnišką dalyką išradęs. Jie 
šaukė, kad žemė esanti kaip bul 
vinis papliokšeias blynas ir da
bar kunigai užsispyrę gina s..:- 
vo neklaidingumus, nors Ame-

Rašo A. č.

Šiandien dažnai daug nervų 
gadinama, daug žmonių skun
džiasi nervingumu, bet retam 
gal ateina į galvą mintis, nuo 
ko tas nervingumas, kaip jo 
išvengti. Nervingumas yra liga, 
kuri atsiranda iš nervų nusilpi
mo. Nusilpus nervams, žmogus 
pyksta, nervinasi, gali prieiti 
net ligi neurastenijos. Nervai 
nusilpsta nuo smagenų perjau- 
dinimo, kaip pavyzdžiu, smar
kaus susijudinimo, nusiminimo, 
rūpesnių ir besaikio į darbą į- 
klimpimo. Geriausia priemonė 
išvengti šiai ligai, tai uolus ju
dėjimas gryname ore. Judėji
mas priverčia smarkiau vaikš
čioti kraujui, tada daugiau krau 
jo nuteka j smagenis ir tuo 
būdu jos esti geriau maitina
mos, jos tvirtėja. Paskui visa
da reikia žinoti saikas trap 
pailsto ir darbo.

Poilsis būtinai rekalingas 
kiekvienam žmogui ir geriau
sias poilsis yra miegas. Taigi, 
norėdamas gerai išsimiegoti ir 
pasilsėti, niekuomet nevirsk pil- 

rikos lakūnai, peHitą metą vi
są žemę aplink aplėkė.

Ka si i nk lietuvi š k ų b i z n i e r i ų, 
tai aš žinau, kad jie yra labai 
dievot, malonūs ir geri žmonės; 
nes Dievas yra ne kas kitas, 
kaip meilė, padorumas ir gyvy
bė. Ve'lnias-gi barbariškumas, 
piktumas ir skurdas. Todėl lie
tuviški biznieriai yra bevelniai!

Jonas Naujokas

nu pilvu į lovą. Vakaro valgyk 
lengvai virškinamų valgių. 
Vengk prieš gulsiant didelių 
susijaudinimų, nedirbk per il
gai, ypač dvasiniai. Neik į lo
vą per anksti ar per vėlai, nes 
valanda prieš vidunaktį geres
nė, negu dvi valandos po vidu
nakčio. Nemiegok perilgai ry
to, per ilgas miegojimas išlepi
na kūną. Miego ilgis reikia tai
kinti prie žmogaus. Sveikam 
suaugusiam žmogui f dieną rei
kalinga >—9 vai. miego, vaikui 
juo jis jaunesnis, juo daugiau 
(10-20 vai.). Miegamasis kam
barys turi būti erdvus ir gerai 
vėdinamas. Vėdinti reikia ne
tik dieną, bet ir naktį; tačiau 
atviras langas turi būti toliau 
nuo miegančio, kad nesusidary
tų kiaurapūčio. Stipriai kvepian 
čios gėlės irgi negalima laikyti 
m iega n či a m e k am I >a ry.

Labai nervams kenksmingas- 
vynas, degtinė, alus, stipri ka
va, arbata. Reikia vengti tvir 
to smagenų sutrenkimo, taip 
pat per didelės kaitros, nes ga
li plyšti kraujo indai. Plyšus 
kraujo indams, smagenis ištin

ka tsabas, ypač tai pasitaiko 
pas riebius žmones po riebių 
valgių ar tvirtų susijaudinimų.

Išvengiant augščiau nurodytų 
nervingumo priežasčių, galima

Atsišaukimas
Tautiečiai, pastatykime Dr. 

V. Kudirkai paminklą Lietuvo
je.

Pereitasai Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos seimas, yra nutaręs 
rinkt aukas, per TMD. kuopos 
ir šiaip per draugijas bei orga
nizacijas, pastatymui Dr. V. 
Kudirkai paminklo Lietuvoje.

Rodosi Lietuvoje ir komitetas 
buvo susitveręs, ir jau buv® 
kalbama apie statymą pamink
lo net trijose Lietuvos dalyse, 
bet, deja, ir iki šių dienų dar 
nieko nėra padaryta. Tad klau
simas kįia, kodėl?

Atsakymas aiškus — dėlto, 
kad mažai rūpinamasi tuo svar
biu kultūriniu darbu, TMD. 50 
kp., turbūt, pirmutinė pradėjo 
rūpintis ir aukas rinkti tam 
tikslui, ir jau yra surinkusi $50 
— kur kitos TMD. kuopos?

TMD. centro valdyba ir gi 
labai mažai veikia tame — net 
nėra žinios, ar yra susti tvėręs 

(Tąsa nuo 
senelį šaltį, ruošėsi prie laukų darbų. Augštai 
paklius saulutė vienokiai švietė kaip į pono rū
mus, taip ir į vargšo bakūžėlę. Bet nebešviečia 
ji mūsų Antanui. Storos kalėjimo sienos skyrė jį 
nuo saulės, skyrė jį nuo giminių ir pažįstamų, 
skyrė jį nuo visos žmonijos. Ilgai sėdėjo jisai 
ant saujos šiaudų padėtų vieton patalo. Ilgai

2-ro pusi.)
galvojo, kas čięn galėjo būt jo pražūties kaltinin
ku ir dabar tiktai suprato, — suprato, bet po lai
kui; suprato, kad jiis — tai auka, auka viena iš 
daugybės to iš pažiūros visai nekalto skystimo — 
degtinės. Ji atėmė jam protą, atėmė sveikatą, 
atėmė saulės šviesą ir galop pasodino čionai ant 
tos saujos supelėjusių nuo drėgnumo šiaudų.

PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERŲ!

išvengti ir paties nervingumo. 
Tada nereiks bė reikalo pykti, 
nervintis del menkniekio, pa
čiam vargti ir kitus varginti.

tam tikras komitetas Lietuvo
j e ?

O darbas čia yra, rodosi, kul
tūrinis ir pareiga kiekvieno lie
tuvio tuomi susidomėti.

Todelgi nuo šio mūsų atsišau
kimo lai kitos kuopos ir draugi
jos paseka mumis ir suaukauja 
tam tikrą sumą pinigų, staty
mui paminklo tam mūsų tautos 
didvyriui.

Broliai ir sesės — į darbą! 
Tai vienintelis mūsų atsilygini
mas Jam, už jojo nuveiktus 
darbus Lietuvai ir Lietuviam^.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos

50 k p. Komisijo,
Worcester, Mass.

Antanas KriauČialis,
Juozas Krasinskas,
J. A. Stravinskas,
A. J. Jesinskas,
A. Martišius.

AUKA

GERAS PATARIMAS NAMŲ 
SAVININKAMSv kj

Daugelis lietuvių, netik Broo- 
klytie, bet ir kitur, turi nuoša
lius namus ir dėlto, noriu jiem 
duitti gėVą patariiną.

Dabartiniu laiku randasi ga
na daug tuščių kambarių viso
se' miesto dalyse. Bet žrhogui ieš 
kančiom kambarių tankiai prisi
eina gana ilgai ieškoti, kol su
randa tnkamuš. O kartais gana 
gerk ir prieinami kambariai, po 
kelis mėn'esius išstovi tušti. Sa
vininkui nuostolis.

Kodėl namų savininkai nega
li garsinti savo tuščių kamba
rių lietuvių laikraščiuose? Jei
gu namų savininkai, turėdami 
tuščius kambarius pagarsintų 
laikraščiuose — kambarių sudė
tį ir kiek rendos, tai kambariai 
taip ilgai tušti nestovėtų — 
būtų nauda savininkui ir ieško
tojams. Kambarių prigelbėtų — 
nereiktų tiek daug ieškinėti ir 
kamuotis. Kanilialhi Ieškotojas

Užrašyki t
“Vienybę” 

Savo Giminėms
Lietuvoje.

JAU
^RIPA- 

" ŽINO!
visi, kad Naujokų pndirrynMign- 
rai yra goriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuvišką 
litomtūrą; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuvišką pramonę, ir broliu lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, riet 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkni gerą Ci
garą!
Viengenčiai vietoje žydborniaut, 
visada rūkykit, ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barborius, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytą 

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

Tėmyk! nies perkmustėme aa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tą, priešais Public Library. Ra
šant adresuoti

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVĖ 
2G7 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai gori, 

verta paremt teisingą pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosnm laiko ir vakarais.

S5DVI DIDELES EKSKURSIJOS LIOTDD!
“VIENYBĖS” EKSKURSIJA

GEGUZIO-MAY 30 D. SU PALYDOVAIS U. S. LINES EKSKURSIJA
BIRZELIO-JUNE 20 D.

PER BREMENA
UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

sas

VIENYBES“ AGENTŪRA
Pres. Roosevelt 193 GRAND STREET

i mini—■■■

Vienybės” Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai 
prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

J. O. SIRVYDAS
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos. Laivu

šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

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

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

1 Jis Važiuos Laivu
Kiti agentai, norinti, kad jų keleiviai gerai ir tvarkiai nu

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

•»V'
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Velykoms Margutis
—

: IŽ *
(Feljetonas)

Rašo Aleliuja

Purickis grįžo iš Ro- 
nepešęs. Nei šven- 
nei jo artieji baž- 

valdovai kunigo Puric-

Kunigas 
mos nieko 
tas Ti 
nyčios
kio nepriėmė.

Taigi “šventieji metai” nele
mia laimės “krikščionims." 

tai šv. Tėvas visuo- 
toli nuo mirtingųjų 

lyg planeta Uranas... 
šiek

met yra 
žmonių, 
“Šventaisiais” metais 
tiek prisiartina prie jų.

Tačiau, keisdamas astronomi f
n į atstumą nuo paprastų mir
tingųjų, Papa link Lietuvos, ma 
tyti, užėmė Marso padėtį.

Kitaip, kekių būdu galima pa 
aiškinti tokį karingą Šv. Sosto 
atsinešimą prie nepaprastosios 
krikščionių-demokratų ] ■ > r t i j o s 
ir Lietu vos kunigijos delegaci-

jos, nors tai yra viena ir ta 
pati prekybos firma, tik tu
rinti du įvairius pavadinimus.

Mes neturime garbės dalyvini 
ti nei tų prekybos namų pelne, 
nei nuostoliuose. Bet visgi jau
čiamės užgautais.

šiaip ar taip, o kunigas Pu
rickis — mūsų sanpilietis. Ro
mon. žinoma, jis važiavo ne kai
po paprastas turistas ir ne tam, 
kad išklausyti mišių šv. Petro 

nusi
pirkti keletą pašventintų ir pa
laimintų kunkliukų.

Jis turėjo tam tikrų valdan
čiosios partijos Įgaliojimų ir,’ži
noma. jo kelione nebuvo p. Pe
truliui paslaptimi.

Apie ją tik nič nieko nežinojo 
eiliniai piliečiai, nes “žvaigž
džių takai” — tai ne jų galvos, 
o ‘■krikščionių” delegatų kelių

įkysim

Ir* po viso to. šv. Sostas ne
duoda jam audiencijos, tuo pa
čiu laiku, kai kiekvienas kiau
linių konservų fabrikantas iš 
Chicagos lengviausiai gauna 
malonų priėmimą pas Šv. Tėvą.

Ką ir bekalbėti. Dar nesenai 
Papa priėmė Džeki-Koganą. ku
ris be kinematografinio talento 
ir žydiško vardo nič nieko ne
turėjo.

Vėliau Papa su pasigėrėjimu 
klausėsi lenko Paderevskio mu
zikos. Pagaliau kokį mėnesį at
gal Papos malonybė pasiekė to
kio laipsnio, kad jis maloniau
siai priėmė privačioje audien
cijoje Paryžiaus šansonetę ir 
tėviškai palaimino jos tolesnę 
darbuotę šansonetiniame žanre.

Nejaugi, klausiu jūs, nepapra
stas krikščioniškiausios pasau- 

? emisaras kun. Pu- 
mažiau atsveria šv.

Aš suprantu, jog Lietuvos pre 
tenzijos gailėjo skaudžiai atsilie
pti Vatikano kišeniu.ie...

Šv. Sostas galėtų nesulikti 
su jomis, bet kun. Purkši pa
laiminti reikėjo.

Na, padovanotų jam šv. Tė
vas kokį nors kunkuliuką, Įsa
kytų užrašyti jį į savo gvardi
ją. arba pakeltų i pralotus ir 
būtų gerai.

Nors būtų buvusi dekoracija.
O kasgi geriau, negu Vatika

nas moka statyti fasadus, kurie jame pasauly. Ir todėl šv. Sos- 
savimi slepia tuštumą. tas visai nepabūgo p. Vygando

Nieko panašaus neatsitiko. ‘ pasipiktinimo.
Kun. Purickis grižo Kaunan to-1 
kioje padėty, kurią senovės filo
sofai pavadino “omnia mea 
mecuni porto, lietuviškai tariant

Galima, kad iš monsinjoro 
Zecehini Vatikanas gavo žinių 
apie tai, kiek mes turim Lietu
voje konstitucinių laisvių?

Gali būti dėlto Vatikanas ir 
nepatikėjo į mūsų protesto de
ni; -;st; ari ją?... Gal būti iš tų 
pilių .'aitinių jis gavo žinių ir 
apie mūsų spaudos laisvę, apie 
pinigines bausmes, dedamas už 
nekalčiausius straipsnelius, ku
rie laisvai ir nedraudžiamai 
spausdnami visame kultūringa-

Yra virš 6,000,000 nedape* 
lietu vaikų šioje šaly — 
turtuolių vaikų lygiai bied- 
nu. Tėvai nesupranta pa
vojaus iki pervėlu.

Tėvai ir motinos turėtu 
tuoj praduti žiūrėti ką jie 
veikia, idant ju berniukai 
ir mergaitės būtu kūniš
kai ir dvasiškai vikrūs, 
kad jie išaugtu Į sveikus 
vyrus ir moteris.

Jei jūsų vaikas nedapenė- 
tas, duokite jam kasdien 
du šaukštu Eagle Pieno at
miešto trimi-čvertimi puo" 
delio vandens. Senesni vai
kai kai kada ji labiau mėg
sta su ginger ale. vaisiu 
skystimu, užteptu ant duo
nos arba virtuose valgiuose

Jei norite žinoti, ar jūsų 
kūdikis nedapenetas, kiek 
jis turi sverti, kiek augščio 
kokį maistą jam duoti, ir 
kitokias žinias dykai, pri- 
siūskite mums sekamą ku
poną, įrašę savo vardą ir 
adresą.

THE BORDEN COMPANY

Borden Bldg., New York

KUPONAS
Katrą, Literatūrą, Norit

Penėjimo Valgiai del
Instrukcijos Vaikų

Vaikų Knyga

Vardas - ---------------------- (‘J

Adresas  _______  (Lith

BRN>^

Tite Borden 
#<•9 L' S. Pat on

SORDEi

Com r'

Iditional »'r0'f<l,e 
a b vi will b*9

ricikis
Tėvo akyse, negu apsukrus kino 
berniukas, ar lenku pianistas, 
ar f rančų “tru lia, lia?"

Telegrama iš Romos apie ku
nigo Purickio nepasisekimą ma
ne labai nuliūdina.

“Šv. Sostas" pasielgė netei
singai, tariau sau. Kunigą Pu
rinki reikėjo priimti ir išklau
syti. Juk ir išklausęs Vatikanas 
galėjo atvirkščiai pasielgti. Ta
čiau mandagumo formos reikėjo

$15.00 ir augityn

Taip Vatikanas pasielgė ne
teisingai, tačiau jis negalėjo ir 
klysti.

Kaipgi išeiti iš tokios keblios te 
padėtie

| Kad visą tai išaiškinti, ir kad 
apginti Vatikaną, mes taip įier-

i statom sau dalykų stovi.
Į Papai pasirašius konkordatą 
•su Lenkija, mūsų “krikščionys” 
sumanė panaudoti dvigubą italų 
bugalteriją: Jie pradėjo rodyti 
savo pasipiktinimą, leido demon ' 
struoti ir liaudies pasipiktinimą, 
gi ponui Vygandui iš “Lietu
vos" pavedė pagrasinti Vati

ni tykių su traukymu irkanu i 
tt.

kun. Purickiui buvo pavesta 
meniškai vykti Romon ir 
kam pridera paaiškinti.: 
kiekvienam žodžiui tikėk.”

Kasgi, kaip ne Otono vy.

i

Balto, žalio ir Raudono 14kt.® 
tuliNo moteriškų laikrodėlių®!

ima gauti mūsų krautuvė®'
RASHKINIS

,r L 
VOKETAITIS

141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

| ODINES LIGOS

8 yra
8 gali

tankiai nepakiančiamas; 
būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
Antiseptiškas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kainą 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ cėl'sš 
„ CEDAR RAPIDS, IOWA
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Tikra Lietuviška Duona
kurią kepa

„Garsas" Keptuve
(Seniausia įstaiga)
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prie
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vestu-ii-ik ei k sus, 
pokiliams.
bu užsakymai* j 

“Garsas" Keptuve. Hiunėia- 
duoną ir į kitus miestus.

MASIULEVIOH 
A. SHRUP8KIS 

(Savininkai)

209 Bedford Ave.,

i

t 
i
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i 
i 
i 
i
• 

Brooklyn, N. Y. Tcl. G’p’t. 2876}
i

W.

“Lietuva” lygi “Rytui.” “Ry
s'' — “Lietuvos" kunigijos 

pagadintas gramafonas. Todėl 
suprantama, kad visa ta vyriau
sybės oficiozo ir “Ryto" filialio 
“audra šaukšte" yra pridaręs 
kunigo šlakstas. Jei taip, tai ki- 

I la klausimas, kas davė šlakstui 
daryti tokius sauvalin-

guosius žingsnius?
Tačiau vis kas darėsi labai 

natūraliai. Vatikanas turėjo pik 
tinti*?, o mūsų “krikščionys,” 
matyti, permatė jo pasipiktini
mą. Kitu atveju, kam jie siun
tė kun. Purickį Romon. Mes 
manom, kad jeigu jie to neįspė
jo. tai tik iš nevisai gero, pri
mityvaus Vatikano politikos 
pratimo.

Mūsų naminiai diplomatai 
ringai manė, kad lošimas į 
Lordu yra vienas 
i-. i.mlytų visokios
tikano diplomatijos

su

Kil
pas (Taieiranas) savo laiku 
mokė: “žodžiai yra tam, kad 
jų pagalba paslėpti savo min
tis.” Ir jeigu taip, tai ar reikė
tų tatai aiškinti kun. Puric
kiu!. geriausiam Lietuvos diplo
matui ?...

Deja, neatsižvelgiant to, kad 
šv. Sostas ir aplink jį stovin
tieji yra italionai, Vatikanas vis 
gi nesuprato ųfitos dvigubos 
ki iksčioniškai-italioniškosios bu 
gaiter i jos.

Reik pripažinti, kad tam Va
tikano italionai turėjo rimto pa
mato.

tei 
du 

tikriausių ir 
taigi ir Va- 

metodų.
•.Kiekviena taigi ir Vatikano di
ps mafija mėgsta lapės uodega 

r ucti pėdus. Bet reikia mokė
ti taip daryti ir atsiminti, kad 
diplomatija turi dar ir kitą prie 
monę savo tkslams atsiekti — 
tai vilko dantis.

Reikia būti lanksčiu, bet kai 
tik to ir neparodė mūsų kūdi-
kiskieji diplomatai.

Vatikanas priverstas nusileis
ti Francijai, nes ten net deši
nieji pirmojon vieton stato sa
vo tautos interesus. Vatikanas 
priverstas nusileisti Anglijai, 
Amerikai, net Meksikai.

Ar buvo kada nors Vatikanas 
sukalbamas “Papos žemėje.” — 
Jis tuomet pasidarė sukalibames 
uis, kai “jo žeme,” papos sritis

r
TROJANKA
Registruotas vardas į S. V. Pat.

Ofisą

GROBLEWSKI
Susideda jį 17 geriausių ir švie

žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
• kuri yra rinktos ant Karpatų, TatJ 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
reio'jų Kalnų, l’ietų Afrikos, Rytų 

'Indijos, Tufrnto ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krajavų šalių.

Vnrtokit šitas žoleles del nesma
gumų skilvio, taip kaip del senui- 
limo, prasto žlebčįojimo arba skau- 

i'uui po krūtine.
Sumišyta per Groblauską suvirš 

'30 metų. Reikalaukit Groblausko ir: 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro- 

'jankų.
žiūrėkit del mūsų markės apgy

nimo.
Išdirbtas j dvi formatas šaknų: 

/’ielos šaknys (stambius) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalam

Bet to niekuomet nesusilauks 
pasaulis Papos nusileidimo, vi
daus bažnyčios klausimuose, t. 
y. jo namuose.

Todėl aišku, kol Lietuvą valdo
obal-“krikščionys”, Vatikano

sis link jo bus vienas:
— Uerinde ac cadaver! (Būk

Man gaila Purickio, jei. jis 
vykdamas Vatikanan nežinojo, 
ar pamiršo tą taisyklę, kuri bu
vo dvasiniu Igno Lojolos prati
mu.

Del raumntiškų skausmų, nerviš
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo
nus, krūtinėj ir j pečius, vartota j 

'silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų. del augščian minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmiječ- 
nikų. Kainos 35c., 65c. ir $1.25 už 
bonkų. Rašykit del knygutės No. V 
r— cCn Albert G. Groblewski

and CJo.
Lj/jLX Plymouth. Penn.

siems žmonėms pamokymas...
Gerbiamieji “krikščionys!" 

Niekuomet nedarykit jokių sa
vistovių žygių, iš anksto neiš
tyrė dalyką Rcmoje.

Jei jūs norite, kad Vygandas 
piktintųsi, smerktų Vatikaną ir

PUBLMB
UISDEGI-

MAJS

Apsaugok Sveikai*

SANYKITg
Profilaktai vyram*, 

gerinusia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbolė 38e. 
(Tarba (4’s) gi.

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

02 Beekman 8t.
New York 

Prašyk aprašymų

Telephone 7807 MainTel. I3M0 Greenpoint

231 Bedford Ave
BROOKLYN. NEW YORK

firlul minėtai* reikalai* kreipkite* pat mane, o būsit užganėdinti

Mano rimą garai atlieka sekančius darbiu: išbulsenmoja Ir laidrja mirusiu imt visokių 
kepinių. Pagrėbė* paruošia nns paprasčianilų Iki prakilniaaaių. Earsamdo karietas lai- 
•otuvAuiH, ves* U j ome, krikštynom* Ir kitiem* pasivažinėjimam*.

degtų patriotiškumo ugnimi, 
pasiklaus,kit, ką reikia. ’

Jei norit pavesti kun. Puric
kiu! važiuoti Romon ir ten pra
keikti p. Vygandą, kuris rašo 
tokius bedieviškus straipsnius 
“Lietuvoje" — vėl paklauskit; 
tada gausit tam darbui palai
minimą.

Nieko nepradėkite be palai
minimo.

Be to dar vienas patarimas. 
Rinkite geresnius delegatus Va
tikanan. Kurgi pasakyta, kad 
šv. Sostas moka kalbėtis tik 
su kunigais? Taip būdavo se
niau. Vatikanas lankstus ir pri
sitaiko prie laiko dvasios.

Mūsų dienomis kiekviena tau
ta siunčia Vatikanan ne baž
nytinių klausimų “specų” dele
gacijas, o gero tono visuome
nės žmones: kinoartistus, pianis 
tus, juristus ir grakščias šan- 
sonettes.

nyčios sūnų yra Miljerandas bv. 
socalistąs ir ateistas.

— Lietuvos žinios.

>^»cODiKlv\ 
GEROVES skYRIUSN
DEL APRŪPINIMO m

MOTINŲ IR JŲ M1 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS, jį

STRAIPSNIS 123

Užkietėjimas
Iš visų mažiuku kūdikystės negalia- 

vimų mažai yra tiek daėdnnčių ir lai-

Tiesa, mes neturime gerų pia
nistų, bet užtai turim puikiau
siu dainininku artistu. Mes tik 
ką pradėjom kurti politinį šan- 
sonažą (Bilimai, Kimukščiai!), 
bet “krikščionys” turi puikius 
juristus: prof. Teliakiną ir pr. 
Staugevičių. Nebe pamato Kau
pe skrieja anekdotas, kad kiek
viena politinė mūsų partija tu
rinti savo oberjuristus. Social
demokratai N- Boželą, valstie- 
čiai-liaudininkai O. Bleževičių, o 
‘^krikščionys ” Teliatkiną. Mes 
noriai pripažįstame, kad krikš
čionių juristas labai gabus.

Nežiūrėkite į tai, kad jis yra 
žydas. O kasgi Džeki Kogan? 
Pagaliau ar jūs patikrinote f ran 
cų šansonetės tikybą? Iš istori
jos žinoma, kad antrasis jėzui
tų ordeno generolas irgi buvo 
žydas (Lenez).

Kitą delegaciją siųskit va ko
kią: pirmininkas būtinai artis
tas, pav. Liudas Gira, nariais 
tebūnie prof. Teliatkinas ir pr. 
Staugevičius.

šv. Sostas šiandien mėgsta 
koketuoti su mokslu. Iš kitos 
pusės Vatikanas nemažai turi 
'.civl inės ir kanonu teisės dak- I
tarų, kuriems susitikimas su 
savo kollega iš Lietuvos suteiks 
daug malonumo. .

Prof, gi Staugevičius, kaipo 
buv. darbietis ir demokratas — 
taip pat turi šansų gauti gerą 
priėmimą.

Vatikanas pasakoja apie me- 
tavojantj nuodėmininką. Juk vie 
nas mylimiausių katalikų baž-

kais taip sunkiai pataisomų kai ^vidu
rių užkietėjimas. Išrūdyti visas prie
žastis ir paaiškinimus to negaiiavimo 
užimtų perdaug vifttos. Lai užtenka pa,' 
sakymo, kad veik visuose atvejuose' tie 
sioginė priežastis gali būti būde, ku
riuo kūdikio maistas yra paruošiamas. 
Tinkamas nustatymas muisto, kad jis 
sutiktų su kūdikio norais ir reikalavi
mais, dažniausiai užkietėjimą prašali
nu. Gyduolių labai negudru yra na'ado- 
ti, jei daktaras to nepataria, 1 • '

Kad atitaisius šitokius dalykus, mes 
rekomenduojame, kad iki penktam mė
nesiui -vartoti oatmeal vandenį priren
giant maistą. Po penktam mėnesiui pri 
dėk oatmeal košelę prie pieno ir vai
sių sunkos, ypatingai apelsinų sun
kos. Laike antrų metų keptą obuolienė 
arba perkošta sunka slyvų gali būti 
duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti pramokinti kūdikį prie regulia*- 
riškų judėjimų vidurių. Geriausias lai
kas tai tuoj po pusryčiu, ir kūdikiai 
augant reikia neleisti nei jokiam žai‘ 
dimui ar darbui trukdyti šitam daly
kui. Jauninusį kūdikį galima pripra
tinti prie skylutės ir pasodinant tam 
tikromis valandomis kas dieną, gali-1 
ma tą paprotį jam įkalti, kas yra svar 
bu sveikatai.

Liuosuotojai nereikia dažnai varto
ti. Jie nusilpnina vidurių muskulus ir 
išplači* pilvą. Ideališkas gydymas suJ 
sideda iš pralavinimo vidurių regulia- 
riškai be pagalbos ntilkti savo funk
cijas.

Tavo kūdikio pirmieji metai yra 
svarbiausi. Jo pradžia gyvenimui pri1 
klau«o nuo maisto, kurį gauna per ši
lus dvyliką mėnesių. Maistas, kad iš
augintų stiprius kaulus ir vikrias ko
jas, turi būti sveikas, maistingas ir 
tuo pačiu sykiu lengvai suvirškomas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, pir
moji jūsų mintis turętų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per daugiau kaip 60 mo
tų motinos ant jo atsidėjo. Gydyto 
jai stipriai rekomenduoja Eagle Brand 
dėlto, kad jis Saugus, šviestis, lengvai 
padaromas ir lengvai suvirškomas.

Skaityk situs straipsnius atydžiai 
kas savaitė • ir pacidčk juos ateičiai.

i- Jh.

j 
Kai yrižmogiu* smitnu prieisi? — Baltis. į 
Jis netik sunkiausiai ligas įvare, bet ir į gra- } 
bą paguldo. Bet ti»; kuria vartoja po plaSl% { 
Ameriką pagaia^jusiua URBAN’B GOLD { 
POWDERS (Milteliui nuo Balčio), jokių šalčių • 
nebijo. Ui 75 centui ui bak*| apilglnkluok Į 
nuo aavo nuožmiu* prlolol |

URBO LAX TABS (Sfl centai nl »kry- Į 
nu tą)' yra Irai kanuolB prlei kltg amiin* lino- į 
gaili prleSg — vidurių uikietfijimi — kuri* 
iniogui pagamina daug rūpesčių ir innklu ligą.

Lletavllkų, Bulgariikų, Alopatilkų, Homeopatilkų ir kitokią 
valitų tegalima gauti gerą pai — ■ - <

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

Telephone Graenpoint Iii!

VIENAS IR Tas pąts
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biinj, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, i/. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai praneik ką nori par
duoti, o mes perduosime į trumpu Įeik} su geriausiu patarnavimu.

r I •’
' Norėdami pirkti nam* ar bianį vi- 

sados kreipkitės pas mus, nes mos 
turime įvairių namų ir biznių par^ 
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dnlysd 
Brooklyno,
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.
savininku. — Savo kostumerius ap

rūpiname kuoteiiingieueiai, suteisom visur dokumentu* pirkime it pn r da
vime. Duodame paskolas (Mortgage^) ant pirmo ar antro m or gi či o prP 
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandui, sveikatą i rgyvastį, 
taippat itorų langų įtikins ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

A. M. BALCHUNĄS REALTY CO.
465 LORIMER STM ’ (antros’durys nuo Grand St.) 

Tel. Stagg 6533*6534 Brooklyn. N.: Y.
H.., ’ A G’t ■- ■ • •

Skyrius: 181 Grand St* Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui
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Lietuvių Gimn. Kliubas 
.Los New

Brooklyn© ir Apylinkes Žinios
’•VtenyMa” AdreiM: IBS-197 Grand «treei, Brooklyn, N. Y., Telefoaaa: 2417 Graanpoint

Registruojasi
“Vienybės” Ekskursijon

“Vienybės” Ekskursantai 
Kurs Joninių Ugnelę

Svečiai ir Keliauninkai

Jersey

Gimnastikos Kliubo 
jauktas ruošiasi j

Dar užsiregistravo Juozas 
Zei dot as, iš Brooklyn, N. Y.. 
“Vienybės” didelėn ekskursi- 
jon, kuri iškeliauja Lietuvon 
Gegužės 30 d. laivu “President 
Roosevelt.”

Iš Scranton, Pa., du lietuviai 
užsiregistravo “Vienybės“ te- 
nyiI.Lščiame skyriuje.

Iš Philadelphia, Pa., užsire
gistravo prirodyti “Vienybės” 
j rieteliaus, p. Jono Griniaus, šie 
keleiviai: Pranciška Bacienė, ir 
jos dukrelės: Ona Baciūtė, Ma- 
riona Baciūtė ir Vincente Ba- 
eiūtė.
. Ačiū pil. Griniui. Kas daugiau 
iš draugų ir agentų turite ke
leivių “Vienybės” Ekskursijai, 
meldžiami jau skubinti juos ruo 
šti ir pas mus užregistruoti.

Kurie manote patekti į šį gra 
žų lietuvių būrį, pasiskubinkite 
kreiptis del informacijų ir ruo
štis kelionės pasą. Rašykit:

“Vienybės” Ekskursija 
193 Grand St.,

, Brooklyn, N. Y.

Jau minėjome, kad “Vieny
bės” Ekskursijos keleiviai, ku
rie išvažiuoja Lietuvon pasi
viešėti Gegužes 30 d. laivu “Pre 
sident Roosevelt,” pateks į šau 
niai rengiamas “Joninių” šven
tes, kurios bus . rengiamos ne 
tik Veliuonoje (kaip pirmiaus 
rašėme), bet ir po visą Lietuvą. 
Apie tai dabar rašo tik ką par
ėjęs iš Kauno laikraštis “Ka
rys:”

“Joninės. Lietuvai pagražinti 
draugija nutarė per Jonines su
ruošti Veliuonos iškilmes Veliuo 
noj ir visoj Lietuvoj, ir kasmet 
Jonines švęsti kaip senovės lie
tuviai švęsdavo. Kaune bus pa
statyta misterija “Geležinis 
Vilkas.” Taip pat visoj Lietuvoj 
Joninių išvakarėse bus antrą
kart pakurta Vilniaus ugnis su, 
visomis apeigomis.”

Kadangi “Vienybės” Ekskur
santai pasieks Lietuvą apie Bir
želio 12 d., o Joninės bus 24 
Birželio, todėl pateks, kaip tik1 
tas būsimas visoje Lietuvoje 
iškilmes.

■ r .
Pereitą šeštadienį, Gražės 2 

d. atsilankė redakcijoję. ir at
sisveikino pil. Kastantus Nor
kus, U. S. Lines-atstovąs Kau
ne, kuris ,tą /pačią dieną, iške
liavo Lietuvon pirma klase lai
vu “Leviathan.”

Taipgi apsilankė VI. žemaitis 
su A. Sutkaičiu, iš Detroit, 
Mich., kuriuos visus palydėjom 
Lietuvon.

Lietuvių
Ba.-.ketball 
antrą šio sezono imtynę Gegu
žės 10 d. sekmadieny, nuo 2:30 
po pietų. Jų priešai bus — stip-

( rus St. Michael B. B. C. jauk
tas iš Lyndhurst, N. J.

Užpereitą sekmadienį L. G. 
K. jauktas, turėjęs labai įdo
mų susirėmimą su Lincoln, A. 
C., sutraukė apie 300 būrį lie
tuvių žiūrėjusių lošą. Abu kliu- 
bai padarė vieną įbėgį, bet lo-

agentus. Dar ir lietuvių vardas 
tapo išišmeižtas laikraščiuose. 
Taip N. YY. Evening Sun įta
ria, kad dalyvavę lietuvių drau
gijos, o N. Y. Evening World į- 
dėta pranešimas, kad New Yor- 
ko policija išvaikiusi lenkų ko
munistų mitingą New Yorke 
ant 219 — 2nd Av., kuri girdi 
“keletas šimtu lietuvių išvaiky
ta ir užgrobta apsčiai literatū
ros.” Kur tų lietuvių vardo ne
prikiša! Ir tarp lenkų New Yor 
ke juos rado. Be abejonės, kad 
ten nė vieno lietuvio nebuvo, 
bet mūsų komunistai Savo/kum

magų. Prie šalimos muzikos da
lyvavo apie 800 jaunimo ir dai 
liai pasilinksmino.

“Vienybės” direktorių susi
rinkimas bus Antradieny, Ge
gužio 5 d. Pradžia 8:30 vai. 
vakare. Malonėkit atsilankyti.

V a 1 d y b a .

Barbernė. — Išsirandavoja Barber- 
nė per daugelį metų išdirbtu vieta. 
Geram lietui jakam barberini gera ir 
pelninga vieta. Atsišaukite pas Al. 
Shrupski, 61 So. 2nd St., Brooklyn, N.

Lietuviu Am. Ukčsų 
Kliubas Taria Ačiū

Nuoširdi! ačiū tariame visiem 
Brooklyno biznieriams aukavu
siems mūsų bazarui ir visiems

ša buvo priversta pertraukt. L.! šeinis tiek įgarsėjo, kad dabar 
G. Kliubas parodė, kad jie pui
kiai atmuša, ir pasilavinę išiau- 
kėse paveiks savo lonkčius (ri-

Lietuvių G. K. nori lošti su 
bile lietuvių baseball kliulbais. 
Susižinoti prašome su:

Frank F. Minialgo,
436 Pine St., 

Brooklyn, N. Y.

: ir dirbtuvėse į visai nekaltus 
lietuvius žiūrima, kaipo į bol
ševikus ir bus tuoj jau iš dar
bu juos išspaudžiama...

Darbininkas

Po Miestą Pasidairius

j“Visi Sako, kad Mes 
lietuviams mūsų bazarą lankiu- Į Nusmukom, Ale il
siems. Taipgi ačiū Operetės Nusmukom!”
Chorui, kurie vadovaujant Prof. 
K. Struimskiui, užbaigiant baza- 
rą Balandžio 26 d. gražiai su
dainavo dainų programą. Taip 
gi ačiū p-lei M. Kižiūtei, kuri 
sudainavo solo, ir jos broliui, 
kuris akompanavo.

A. Kundrotas,
L. A. U. Klubo Vadas

Reikalinga Moteris prie namu darbo 
ir pridabojiniui mažo vaikučio, nuo 
birželio (June) 15 dienos iki ingsėjo 
(September) 15 d. Vieta Long island 
prie Peconic Ray, 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 išdirbtu per dau
gelį mętų ir biznis yra daromus dide
lis. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi du bizniu, z. Klimas, 888 Frank
lin A v., Brocklyn, N. Y. (54

DIDELIS BALIUS —
— Rengia —

L. M. G, DRAUGIJA

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

550-—534 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7-tą vai. vakare

Muzika Grieš Tautiškus šokius 
ĮŽANGA — 75 CENTAI 

(PELNAS BUS ŠELPIMUI NAŠLAIČIŲ)

Piliečių Komiteto Svarbus 
Protesto Mitingas

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- o-----

Mes užlaikome didžiausią krautuvę ir 
naujausiu madų drapanų suaugusiems, 
jaunuomenei ir vaikams. Taipgi Siuvame 
ant Užsakymu (orderiu). Užlaikome dide
lį pasirinkimą vėliausios mados audeklu.

šios savaitės anglų laikraš
čiuose pasirodė žinios, kad būk 
lietuviai dalyvavę komunistu 
mitinguose, kur buvo agituoja
ma už Rusiją ir, nors neaiškiai, 
bet buvo agituojama už visokių 
valdžių išgriovimą. šitos žinios 
lietuvius įžeidžia ir galės daug 
pakenkti lietuvių gyvenime bei 
darbų gavime.

Todėl Lietuvių Piliečių Komi
tetas kviečia visų piliečių susi
rinkimą Gegužės 7 d. vakare, 
“Vienybės” Svetainėje, išneši
mui laikraščiams protesto, kad 
tenai dalyvavo ne lietuviai, bet 
Rusijos rėmėjai. Visi susirinki
te, bus priimtos laikraščiams re 
zoliucijos. A. Kundrotas,

L. P. K. Pirmininkas

Mūsų darbo apsiaustu 
kostumeris džiaugiasi.

216 Manhattan Avė

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry
to iki 9:30 vakaro. Nedėldleniais Ir šiaip švento
mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popieti).

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE STAGG 4097

PIRMAM LIETUVY! 
Ohlroprak tik m-Gy dy to j m

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Nodtlioma D švtmtadieniaia:

Nuo 10 v. ryto iki I v. po plot.

fljJX SHRUPSKI fe
Pranešu |

Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams | 
atsilankyti pas mane pasikalbėti Ir susipažinti vieni su kitais. | 
Talppat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš- | 
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir ® 

pokillams. Nepamirškite reikale ®

ALEX SHRUPSKI |
•1 So. Snd Btr., Brooklyn, N. Y.

Telephone Greenpoint $

Tel. Greenpoint 5812

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTIBTAS

229 Bedford Ave., kampas N, 4 St. 
BROOKLYN, N. Y.

X-Splnduliu Diagnoia
Valandos:

Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Nuo 2 po pietų iki 8 vai.

Taip pasakė Prūseika prakal
bose Milerio salėj, kur lietuviai 
komunistai drauge su žydais, i- 
talais ir rusais turėjo savo ge
gužinės šventės “ap vaikščioji
mą.”

Iš tikro, niekuomet aiškesnio 
komunistų nusmukime nepasiro 
dė, kaip Gegužės 1 d. Iš to rik- 
smo-triu'kšmo prieš šventę, nedi 
džiausi Milerio salė prisirinko 
vos pilna; bet daugiausiai žy
dų, kurie atsivedė savo visas 
šeimynas ir vaikus. Kur tik 
pažiūri: vaikai, vaikai ir vai
kai. Net ant pagrindžių prisi
kimšo nuo gatvės žydelių, ku
riems čia be geroji! Riksmas, 
alasas, erzeliai — tikras jomar- 
kas, o ne darbininkų šventė.

Italai, kad ir komunistai, pa
sirodė vis italais: jie atsinešė 
savo itališką vėliavą ir pastatė 
ant pagrindžių; Tik žydai su 
lietuviais savo vėliavų neturė
jo. Na, o rusų vėliava, mat rau
dona, tai jie turėjo.

“Lyros” choras, vedamas Dzi 
ko sudainavo “Rusija brangi.” 
Orkestrą visai prie to nebegro
jo, nes per betvarkę nebe bu
vo kur. Kosteri ui ne kokios iš
kilmės įvyko.

Todėl ir nedyvai, kad Prūsei
ka, toki jomarką matydamas, 
?ailiai pasakė: “Jau visi sako, 
kad mes nusmukom, ale ir nu
smukom!” 'Jis tik viešai pa
reiškė, kad vdsa viltis esanti pa
sigriebti Brooklyne dar Jurginų 
Dr-ją ir Gimnastikos Kliubą. 
šiaip jau visos draugijos nuo 
Rusijos agentų pakratė rankas.

Taip buvo išjuokta Brookly
ne gegužinė šventė per Rusijos

Parsiduoda fornišiai 5 kambarių,1 
parsiduoda labui pigini, nes savinin
kus važiuoja Lietuvon. Greitas pir- 
kikas gali labai pigiai gauti: 29 So. 1 
3rd St., Dvejais trepais augštyn (56

Namas parsiduoda Maspethe. 7 kam
barių ant dviejų lotu. Visi įtaisymai, j 
Kaina 7$,500. io Hill St., netoli High i 
St., Maspeth, L. I.

Išsirandavoja žemutinis floras ir 
heismentas — 7 kambariai, 85 So. 2nd 
St., Brooklyn, N. Y. Kreipkitės pas: 
Schegaus and Gale, 170 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (56

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
liekų visus foto
grafijos darbus.

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

A. Kandrotai — A. Mikalauskas — A. Vlkrikas

UŽSISAKYKIT SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS PRAMOGOMS

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinycia

Suvienytose 
Valstijose 
Amerikoje

Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjome ant pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO.
123—125 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpotnt 3359

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

Valet Auto-Strop Razor
MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN
Tel. 4428 Greeupoint.

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 3 iki 8 vakare

Nedėllomia pagal susitarimą

161 North 6th Street
Brooklyn, N. Y.

— tik 75c. 
“Vienybės” 
Paužą, 131 
Jonuškiūte, c '

Išsirandavoja 2 atskiri kambariai 
išduoti a m ir po vienų. Tiktų del be
vaikės šeimynos, šilima, elektra, show
er maudynė, remia pigi, gražioj vietoj, 
2 blokai nuo Highland Parko ant augš- 
to kalno, sausas, tyras oras. Norinti Į 
taupyti sveikatų atsišatikit — 26 Cros
by Av. Tel. Glenmore 8119-W. Apie 
5 6 minutos eit nuo Van Sielon Av. I 
stoties ir Fulton Jamaica Line elevei- 
torio. (54)

214 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 6th lr 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

--------------------------------------------------------------- '--------- .------------------
« i

j Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

— “Gegužinė Vakaruška” — 
visai paskutinė pramoga šia
me sezone salėse, įvyksta šį 
trečiadienį Gegužės 6 d. vaka
re, Knapp Mansion salėje, 554 
Bedford Av. Rengia Lietuvių 
Moterų Globos Draugija, Lie
tuvos našlaičių naudai. Jauni ir 
seni — dalyvaukite! Puiki Vaiš 
vilos muzika. Juk daugiau nie
kur neisite, nes šalta, čia bus 
net karšta! Įžanga 
Tikietai gaunami: 
raštinėje, pas St. 
Grand St., pas O.
197 Grand St. če ve rykų krau
tuvėje ir pas visas L. M. G. D. 
nares. Rengėjos.

— Koncertas ir teatras — šv. 
P. Apr. parap. choro, vadovau
jant varg. J. Jankui, bus Ge
gužės 9 ir 10 dd. parapijos sve
tainėj, No. 5tr ir Havemeyer 
St. Visus kviečia.

šv. P. A. Par. Choras į
— SLA. 83 kp. susirinkimas 

įvyks Gegužės 7 d. ketvirtadie
ny vakare, svetainėj 319 Grand 
St Prot. Rašt. M. P.

— Dėbso prakalbos, šį sek
madienį Madison Square Gar
den įvyko Eugene Dėbso, senu
ko socialistų veterano prakalbos 
kuris po senovės agitavo neiti 
kariumenėn ir tuo sustabdyti 
karus. Publikos klausėsi apie 
15,000 ir kita tiek netilpo. Ko
munistai Debsui nekenkė, bet 
buvo pradėję triukšmą kelti žy
dų redaktoriui Kahan. Tačiaus 
publika komunistus nutrenkė 
plojimais.

— Lietuvių Gimnastikos Kl. 
balius, Arcadia Hall, buvo vie
nas iš eilės nusisekusių pra-

; LIETUVIŠKA AKUSERKA

Marijona TamklenB 
palagų ant pareikalavimofnngprie

O dienų ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniais. Darbą atlieka atsakam 

^Siai už prieinamą kainą 
V? 30 DTAGG STREET 

jCl Brooklyn, N. Y.
W Tel. Stagg 6711

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

Vestuvių Ir Laidotuvių 
202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450
Fotografai

IR MALIORIUS

— 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

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

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

lino

STOKES
O. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE! 

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

53 Montieth Street 
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ
Ola galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; talppat paslrendavotl svetulną susirinki" 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

899 GRAND 2TREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams, Moterims ir Valkams
Prašau Tamlstą 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 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augsčiau 
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 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066

Ti't • ‘i ’ "r T ' " "i" r7 '"" ’ * “ "

MES UžLAIKOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (Standard Action) ir su me 
tiifnu’nis dūdelėms, kurie niekad ne 
genda, rPlnyeriai, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo 
k ėjimų.

Turim ir ant rnrankių playerių ir lu 
bni pigiu, pradedant nuo $.100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausius eiles pagntninnm 
lietuviškų ir kitokių Rolų Pianams. 
Rekordų Gramafonams. Viską prisiun- 
cinui į bile miestų S. V. Taisom, tū- 
nintun ir duodam lekcijas ant pinno.

Savininkas tikras Lietuvis, ne koks 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITI8 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tai. Stagg 0262

Per-mėnesį numažinta kaina 
manent Wave, Nestle Lanoil Perma
nent wave yra geriausias, gražini at
rodo ir laiko apie 9 mėnesius. Gulima 
šlapiut, ar mazgot. Kerpam plaukus 
naujausiom madom, plaukus nudažom. 
Marcel Wave, Facial ir Scalp Treat
ment.

VENUS BARBER SHOP
463 LORIMER STREET 

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

aut
Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

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