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AMERIKOS VALDŽIA PAPRAŠĖ
DEVYNIŲ EUROPOS VALSTYBIŲ

PRADĖTI SKOLŲ ATMOKĖ JIM A
Savo Notoje Amerika Nurodo, Kad Lietuva 

Kartu su Anglija ir Kitomis Jau Skolas 
Moka.

DANCIGE EINA GANDAS APIE DIDELI 
SUKILIMĄ MINSKE

WASHINGTON, Geg. 16. — Amerikos Valdžia pa
siuntė devynioms valstybėms Europoje po notą, kuriose 
reikalauja imtis žingsnių atmokėti Amerikai karo skolas. 
Notos pasiustos Francijai, Italijai, Belgijai, Graikijai, 
Rumunijai, Čekoslovakijai, Jugoslavijai, Estijai ir Latvi
jai. Notoje Amerika nurodo, kad Anglija, Lietuva, Suo
mija, Vengrija ir Lenkija jau skolas atsimokinėja, ir to
dėl prašo kitas valstybes tą patį daryti.

Francai, gavę notą, ant amerikonų pyksta ir nervuo- 
jasi, bet jų valdžia, žinodama, kad gali būti prastai jei 
amerikonus nepatenkins, svarsto kaip čia pradėti skolų 
atmokėjimą.

SOFIA, Geg. 17. — Kaimiečiai ir komunistai atgijo 
vėl Bulgarijoje ir keliose vietose padarė užpuolimus.

ROMA, Geg. 17. — Popiežius, del pritraukimo akių, 
įsakė uždegti 5,000 žvakių Šv. Petro bazilikos bokšte, pa
minint Šv. Teresės priėmimą į šventųjų tarpą. Reginis, 
sakoma, buvęs ištiesų gražus. Paskutini kartą žvakių de
gimas įvykęs 1870 m. Teresė buvo francė pasimirusi 1897. 
metais.
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DANCIG. — Neaiški žinia čia skelbia būk apie Min
ską eina kaimiečių sukilimas, vedamas kokio ten Bozov- 
skio. Jis, sakoma, turįs apie 60,000 žmonių su savim. 
Prieš jį pasiustas Budenis.

Prohibicijos Laivyno 
Vargai

New York. Vadovai prohibi
cijos laivyno su baime žiūri į 
liepos mėnesį. Tada baigsis tar
navimo laikas daugeliui juri
ninkų, o šie nenori įsirašyti dar 
kitam terminui. Mat, jiems už
kraunama daug darbo ir duoda 
ma mažai laiko pasilsėti ant 
sausižemio. Prie to jų darbas li
ko pavojingas nes laivai maži, 
o turi plaukioti po gilius van- 
denus.

Bet vadai giriasi, kad bloka
da pavyko. Seniau būdavo po 
šimtą laivų stovi Rum Row, 
bet dabar pasiliko tik du. Fran
cų laivas tebestovi ir vienas o- 
landų, kuris pirmiau buvo skel- 
biamas kaipo vokiečių. Kiti iš
važinėjo.

Pavažinėjo Turtuolius 
Ir Pavalgydino

Lakehurst, N. J. Oro 
Los Angeles aną dieną 
valandas vežė būrį 33 turtuo
lių, kad parodžius jiems kaip 
patogu yra oru keliauti. Laike 
kelionės jiems buvo duota ir 
pietūs, ten pat laive pagamin
ti. Buvo duota 
tomeičių sriuba, 
ir vaisių. Vienok 
tų turtuolių, tik 
silankė, kiti 
“draugus.”

laivas 
šešias

kepta višta, 
bulvės, kava 

iš 33 pakvies- 
trys patys at-

prisiuntė savo

Ruošiasi į Karą Su 
Butlegcriais Miestuose

val-

Naujausi Telegramai
JĄ '

Cleveland. Darbo sekre
torius Davis, . kalbėdamas 
čionai, vėl pakartojo, kad 
milionas ateivių Amerikon 
paskutiniais laikais atvykę 
nelegališkai, arba šmugelio 
keliu. Jis reikalavo regis
tracijos įstatyčio.-

New York. Karo lauko 
teismas čia rado šešius ju
rininkus prohibicijos laivy
no kaltus šmugeliavimc deg
tinės ir pasodino visus še
šiems mėnesiams Į kalėjimą 

—o—
Paris. Kalbama, kad im

ant niaurų kalną Biban? žu 
vę apie 1,000 f rančų, nors 
maurų gintis tebuvę 3,500 
ant kalno. Komunistai rei
kalauja kad valdžia karą su 
stabdytų.

—o—
Providence, R. I. Čia su

sekta grupė advokatų, ku
rie netikrais būdais daryda
vo norintiems divorsų. Esą 
jie padarę 200 divorsų ir tokios kaip pernai, 
gerai pasipelnę.

—o—
Madrid. Ispanija vėl įve

da konstitucines teises pi
liečiams, kurios buvo su- išrinkusi Hindenburgą. Biz- 
spenduotos nuo 1923 metų.; nis eis kaip ėjęs.

Vokiečiai Planuoja 
Kitą Skymą

Berlin. Matydami, kad Fran- 
cija stoja už Lenkiją ir nesu
tinka pavelyti pertvarkyti Len
kijoj rubežius jų VŲkieįija, vo
kiečių politikai dabar kitą daly
ką siūlo francams. Sako, pave
lykite austrams prisidėti prie 
Vokietijos, tada mes nereika
lausime peržiūrėjimo Lenkijos 
ru'bežių. Francai gi bijo aus
trus leisti prie vokiečių, kad šie 
nesustiprėtų.

Pa vyžiaus A pvaly mas 
Brangiai Kainuoja

Paris. Paryžiaus miestas 
samdo 4.000 darbininkų, kurių 
vienatinis darbas yra valyti ga
tves, o jos yra 600 mylių ilgu
mo. Tas darbas miestui kas
met kainuoja 75 milionų fran
kų. Kasmet nuperkama 350,000 
beržo šluotų ir 18,000 šepečių 
de*l mašinų-šlavikų. O prie to 
suvartojama apie 60 tonų įvai-Į 
rių kemikalų.

Trumpai Pasakius

TAD, MIELAS TAŲTDETI| Ą 
SKAITYKI “VIENYBĘ — ] 
SUTEIKSI TĖVYNEI 
DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ]

Žinios Iš Lietuvos

Oberlin, O. Smarkus ve
jas šiame krašte nupūtė ke
liems farmeriams namus ir 
sugriovė tvartus.

Washington. Valdžia ra
portuoja, kad kviečių der
lius Kanadoje ir Europoje 
geras ir kainos* galės būti

Berlin. Vokietijos finan
sininkai pasakoja, kad jokių ..... ...
bėdų Vokietija nesusilauks stleclai baudžiami,

Amerika Turi
Giliausią Kasyklą

Washington. Ikišiol buvo 
skelbiama, kad Brazilija turi 
giliausią kasyklą . Valstijoj Mi
nas Genies. B<L pasirodo, kąįp 
sako Amerikos valdžios biuleti-
nas, giliausia kasykla yra Mi-įstas ilgų plaukų. Gyvūnas at- 
chigan valstijoje, kur bekasant 

nusikasė gi-

KADA BUS PALEISTAS
SEIMAS
būsią naujo Seimo
Katal. moterų kon-

Rudenį
Rinkimai, 
grėsė, kaip mums praneša jo 
dalyvės, krikščionių demokra-

Gruzdžiai, Šiaulių apskr. — 
Svetima bėda. Gruzdžių valsčiu
je valstybiniai miškai užima, ro 
dos daugiau kaip 20 nuoš. že
mės ploto. Rodos tai būtų gruz
diečiams laimė, turint arti tiek
miško, bet iš tikrųjų tie miš- tų frakcijos Seimo narė p. Gal- 
kai gruzdiečius daugiau slegia J dikienė, kongresą uždarydama 
nekaip laimės neša. Tų miškų 
plotai eina tarpais per vals
tiečių žemę. Jie visai nesausi
nami ir tuo sulaiko vandenų 
nutraukimą nuo valstiečių lau
kų. Susisiekimas del tokių ne 
gaspadoriškai prižiūrimų plotų 
sunkiausis. Tų miškų plotų vieš 
kelių taisymas užmetamas val
stiečiams. Sudėjus nuosavą ir 
miškų žemę tenka apie po še
štus sieksnius kelio hektarui 
valdomosios žemės. Spręskite, 

i ar galima ištesėti? žvyras gruz
diečiams ypatingai sunku rasti, 
tiltams medžiaga perkama. Už

i kelių nepataisymą neretai vai-i 
, neatsižvel-

; giant į taip sunkias sąlygas.

pareiškusi, kad Seimas būsiąs 
paleistas dar šį rudenį; taigi ru
denį būsią ir naujo Seimo rin
kimai.

“Krikščioniškoji” atstovė ra
ginusi nusikratyti suvažiavimo 
dalyves atsivežtą iš kaimų blo
gą ūpą ir pradėti rengtis prie 
rinkimu. Suvažiavimas tačiau 
pasibaigęs dar liūdniau, negu 
prasidėjęs.

Šiaulėnai, Šiaulių apskr.
Negirdėtas atsitikimas. Viliosiu 
polvarke vasario mėn. avis turė
jo nepaprastą gyvūną: kojos ir 
užpakalis panašūs į avinuką, tik { 
be plaukų, visas plikas, ; 
nesimatė, kaktoj viena laibai di- 
dęlė akis, nosįą shąpą pa
naši ir ant galvos viršaus kuok-

VILNIAUS KRAŠTO LIETU
VIŲ VARGAI

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto rinkimai įvyko kovo 
mėn. 29 d. šv. Mikolojaus salėj, 
žmonių prisirinko pilna salė.

Darbo tvarka turėjo 4 punk
'tirs: a) L. V. Komiteto praneši 
I mas, b) diskusijos del praneši
mo, c) Komiteto rinkimai ir 
d) sumanymai.

Laik. V. L. Komiteto veiki-'
I

....' mo apyskaitą patiekė d-ras D. I 
snukio Alseika. Pranešime buvo palies

ta sunki ekonominė ir politinė

čios iš duos'nių lietuvių vietos 
ir užsienių aukų.

Visų lietuvių reikalų gynimo 
klausimais tekę padėti daug 
triūso, ypač santykiuose su len
kų valdžia vietoj ir centre; 
svarbesniais reikalais įteikta 
memorialų. Be paprastų darbų, 
išleista du pareiškimu: vienas 
del trukdymų viešai paminėti 
dvidešimtmetijnės lietuvių spau
dos atgavimo sukaktuves, o ant 
ras del konkordato, paliečian
čio lietuvių reikalus.

Šalia kitų darbų, Komitetas 
rūpinosi politinių lietuvių kali
nių padėtim ir kiek galėdamas 
juos šelpė Vilniaus ir Gardino 
kalėjimuose. Pastarajame kalė
jime esama per 20 lietuvių ka
linių. Reikalui esant, Komitetas 
samdė advokatų politiniams ka
liniams ginti teismuos.

Komiteto nariais išrinkti: d- 
ras D. Alseika, kun. K. Čibiras, 
k u n. Pr. Bielia uskas, P. Kara
zija, d-ras I. šlapelis, K. Va
leckas ir kun. Zajančkauskas.

SOVIETAI NORI PRAPLĖSTI 
BALTGUDIJĄ

Ryga. — Gauta žinių, kad So
vietai kelia klausimą praplėsti 
Baltgudijos “respubliką”. Tam 
tikslui projektuojama atimti 
Lenkijos, Latvijos ir dalį Len-

valstiečių, (larbijįilhkų,.įr Jūtelh k\i okupuotos Lietuvos, Tam tik

varį, darbininkai 
lyn 8,700 pėdų, arba trečda
liu mylios giliau negu 
Ii joj.

Vagis Pastate
Motcri ant Galvos £

Brazi

Philadelphia. Vagis, įsilaužęs 
į kambarį Mrs. Tranachitelle 
hotely, paėmė iš jos mažą su
mą pinigų, o kad ji nešauktų 
pagalbos, užrišo burną ir 
statė ant galvos ankštame 
zete. Vyras ten ją ir rado.

Jei ne Moka Virti, 
Mergina ne Mokyta

pa- 
klo-

si radęs negyvas. Apžiūrėję žmo 
nes išmetė lauk (kiti ir žiūrėti i jusi 
nėjo). Valstietis.

slui Minske organizuojama spe 
cialės kariumenės dalys. Lenki
joj komunistai vedą agitaciją 
ragindami dėtis į teroristines 
kuopas, kurios turėsiančios 
veikti rytų kresuose.

.Rumunija Nori Įvesti 
Prohibiciją

Bukarest. Valdžia žada įneš
ti pahliamentui prohibicijos bi- 
pagal kurį po 12-ikos metų į Ru
muniją bus valia įvežti ir par
davinėti tik vynas, alus ir slyvų 
rūgštis. Per tą dvyliką metų 
bus laipsniškai draudžiami ir 
naikinami gėralai su daug alko
holio.

Washington. Sekantis 
džios žygis kovoje su degtine 
bus nukreiptas į “šlapius mies- 

'tus.” Valdžia jau tiki, kad jū
rių šmugelninkus esanti nuga
lėjusi. Lieka apdarbuoti tik na
miniai butlegeriai. Pirmos au
kos valdžios užpuolimo būsią N. 
Yorkas, Philadelphia ir Balti
more.

— Pirma mapa dangaus bu
vo padaryta kiniečių 600 metų 
pirm Kristaus. Joje pažymėta 
vietos 1,460 žvaigždžių.

— Heligoland sala, kurios ap- 
tvirtinimas kainavo Vokietijai 
175 milionus dolarių, dabar li
ko be fortu.

mo
rn e r 
gar-

Šiauliai. Kunigas šliupas. Va
gone vaikas siūlė pirkti “Šiau
lių Naujienas.” ‘‘Liet. Žinias”; 
ir tt. Paklausus ką rašo, vaikas 
atsakė: ‘‘Liet, žinios” rašo
pie kunigą Šliupą ir tt. Sėdėjęs 
drūtas klebonas išgirdęs apie 
kun. šliupą nusigando, pašokęs 
sako: ar jau šliupas kunigas? 
Vaikas atsakė: asai biski pa
klydau, — daktaras šliupas. Ku 
nigui net lengviau ant plaučių 
paliko, tik išbarė vaiką, kam be 
dieviškus laikraščius pardavinė- 
jąs, esą čia cicilistų nėra ir si- 
cilzmo niekas nenori. Bet vai
kas atsake, kad socialistiškus 
laikraščius daugiau perka.

, Valstietis.

lam

daro 
apie 
Pra-

Rusai Padovanojo 
Valdžiai 31 Eroplaną

laivų

Hindenburgui Gal Alga 
Bus Pakelta

London. Vedėja augštos 
kyk’os čionai pareiškė, kad 
gina gali turėti diplomus 
šiaušių pasaulio universitetų,
bet jei nemokės virti, siūti, rū
bus plauti ir prosyti, tai ji ne
galės skaitytis apsišvietusią. Ji 
nurodė, kad iš vienuolikos mer
ginų dešimts išteka ir todėl mer 
ginoms nėra tiek svarbus aka
demiškas diplomas, kaip mo
kėjimas atlikti gerai gaspadinės 
Ir žmonos pareigas.

LIETUVIU TAUTOS
MYTOLOGINIS
VEIKALAS

V I T O L I O R A U I) A
(Giesmės iš Lietuvos padavimų)

Philadelphijos Policmonai
Surišti su Bravoru

Maskva. Gelžkelių ir 
darbininkai iš savo aukų pa
statė 31 karo eroplanų ir pado
vanojo juos Sovietų Respubli
kai.

Berlin. Reichstagas svarsto 
pakelti Vokietijos prezidento al
gą iki 60,000 aukso markių Į 
metą, ir duoti dar 120.000 mar
kių iškaščiams. Dabar prezi
dento alga yra 54.000 markių 
ir 54.000 del ekspensų.

Klaipėda. Pranešama,

Philadelphia. Apie 40 polic- 
monų, jų tarpe ir kapitonas, bus 
paleisti, jei pavyks įrodyti jų 
ryšį su tūlu bravoru, gaminusiu 
laisvai gero alučio. Tie policmo
nai priikilauso prie Trenton Av. 
stoties. Spėjama, kad ir dau
giau poflicmonų paklius.

kad 
“Naujienų” ekskursija, išvažia
vusi laivu 
pasiekė Klaipėdą gegužio

Leviathan” Geg. 2
14. 
gu-

Chicago. Nedėlioję čia įvyko
Vilniaus našlaičių naudai kon- Keleivius patiko Klaipėdos 
certas, kuriame be atlyginimo bernatorius su orkestrą, 
sutiko dalyvauti garsus rusų ko --------
ro vedėjas Vorobjevas su savo
didžiausiu rusų ir baltgudžių šioti kartelius gintaro ar smul- 
koru. Koncertas gerai pavyko. Į kūčių perlų, ilgumo iki kelių.

Raidžių Prasmė 
Ant Automobilių

Albany. N. Y. New Yorko vai 
stijoj automobiliai, apart nume
rių, turi ant laisnių dar ir rai
de. Pasirodo, kad ta raidė reiš
kia vietą, kurioje savininkas gy 
vena. Pavyzdžiu raidė K. reiš
kia "Kings County” Brookly- 
ną. Kadangi Brooklynas didelis 
tai padaryta devynios ‘‘K’’ ir 
pavadintos 1 K, 2 K. ir taip to
liau. Raidė “L” reiškia Long 
Island* ir taip toliau.

Parašė J. Kraševskis, lenkiškai 
Vertė poetas Fausta Kirša

Vitolio Rauda yra veikalas 
kaip Graikų Iliada, arba 
Odisėja. Tai yra Lietuvių 
tautos pasaka apie jos die- 
bus, jų gyvenimą, darbus 
ir veikalus, čia matome 
Mildą, Juodžius, Didžiulius, 
Pūtį, žaltį, Perkūną, Kali
nį, Ligusonis ir kitus kuni
gus bei dievus.

149 puslapių; su paveikslais
Kaina — S 1.50

arts. Nauja mada čia yra ne

Washington. Pernai Amerika 
kitoms valstybėms atmokėjo 
>5,314,019 skolų, o jai tapo at
mokėta 182.544,357. Į tą sumą 
įeina 91.000 sumokėtų Lietuvos.

“VIENYBĖ”
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

gentijos padėtis: buvo tarp kita 
nurodyta, kad apyskaitos me
tais padėtis dar labiau pasunkė- 

sunkesnė pasidarius mo
kesčių našta; lietuviai valdžios 
įstaigose vietų negauna, o iš se
niau likę negausingi geležinke
lių tarnautojai lietuviai buvę at
statyti arba iškelti iš savo kra
što. Buvę bandymų ištremti vi-

a-'sa eilė lietuvių, tik šis žingsnis 
nebuvęs įvykdytas del griežto 
Komiteto nusistatymo ir 
tikrų įsikišimų.

Dar sunkesnio įspūdžio 
pranešimas, kur kalbama 
kultūros ir švietimo sritį,
nešėjas kalbėjo, kad daug esą 
pažadėta, bet veik niekas neiš
tesėta. Svarbiausias klausimas 
— tai, kad mokyklų gyvavimui 
ir inteligentijos gaminimui sto
vįs skersai kelią teisių nepripa
žinimas mūsų mokykloms, lėšų 
nedavimas lietuvių švietimui, 
nuolatiniai nesusipratimai del 
lietuvių statomų mokytojų ne- 
tvirtinimo ir kt. Visos lietuvių 
mokyklos tenka laikyti iš pri
vatinių lėšų, kurios susidaran-

Jaunystės nuodėmių auka. Mi 
rė Palangos, Vid. Mok. mokyto
jas Ant. Vencius; bene 16 me- 

• tų buvo įstojęs į komunistų par
tiją Rusijoj; sugrįžęs Lietuvon 
greit pateko į Kauno kalėjimą, 
kaipo kom. partijos sekretorius; 
kalėjime įvyko jo sielos persilau 
žimas: viešai “Lietuvos” laik
rašty išsižadėjo bolševizmo ir 
buvo prezid. Stulginskio amnes- 
tijonuotas. Lankė rankdarbių 
kursus Šiauliuose ir metus mo
kytojavo Palangos V. M. Mirė 
džiova Šilutės ligoninėj, 8- IV 
palaidotas Z. Naumiesčio kapuo
se. Unt.

Užrašyki!. “Vienybę” Savo 
Giminėms ir Pažįstamiems 

Lietuvoje

[oioloiotoTo;

t*

Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!
‘ • Vienybės ” Knygynas seku visas naujenybes lietuvių literatūroje 

r mene ir, šiuo sykiu gali pasiūlyti mėgėjams gaidas iš operų — 
‘Eaust” ir ‘‘Sevilijos Kirpėjas” — Lietuvių kalboje.

.r‘-7 .
IS OPEROS -TAUST” 

po 50 centą

o' 
b‘ 
b 
b 
p 
p' 
b 
o’

8

$
1. Mefistofelio serennda: “Tu, kuri dabar sapnuoji”
2. Deimantų Daina: ‘‘Ach juokai, man juokai” 

(Margarita)
3. Margaritos daina apie Tulės karalių: ‘‘Karaliavo

Kitkart ’ ’
4. Fausto daina: ‘‘Kavntinn — Lyg burtai mano”
5. Gėlių Arija (Flower Song)
(i. Mefistofelio: “Aukso Stabas” — Vien tik auksas 

valdo mus!
7. Valentino Malda: ‘‘Aš turiu apleisti jau.”

IS OPEROS “SEVILĖS KIRPĖJAS” 
Po 75 centus

1. Fipnro Kavntinn: “Pirmusai miesto kirpėjas prieš jus

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

“Vienybė”
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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“Tėvynės” Neįleidimą 
Patvirtina.

[Į Redakcijos Straipsniai Į;
DELEI KRITIKŲ “VIENYBĖS” EKSKURSIJOS

Pradėjus organizuotis Amerikoje “Vienybės” Eks
kursijai į Lietuvą, šitą iš mūsų laikraščių tuo jaus paste
bėjo Lietuvos laikraščiai ir pradėjo, mus kritikuoti, ko
dėl mes pasirinkome Ekskursijai kelią ne per Klaipėdą, 
bet per Bremeną. Į šitas kritikas, kaipo biznio žvilgsniu 
kai-kieno Lietuvoje rašomas, nereikėtų mums nė domės 
kreipti. Bet negalima praleisti neatsiliepus, kuomet mus 
lyg ir įtaria stigume patriotizmo, kodėl mes būk nere- 
mią savo vienintelio Lietuvos uosto — Klaipėdos. Del 
šitos grynos neteisybės mes štai ką turime pasakyti.

“Vienybės” Ekskursijai kelią mes pasirinkome per 
Bremeną ne del “stokos patriotizmo,” bet del pačių eks
kursantų reikalavimo. Dalykas mums patiems yra rim
tas, nes busimieji ekskursantai yra girdėję dar iš perei
tų ir užpereitų metų rūgones ir pakeiksnojimus tų ke
leivių, kurie važiavo kitų ekskursijomis pro Angliją, 
kur jie turėjo labai daug vargo su persėdinėjimais ant 
kitų laivų, su likimais jų bagažo laive, su įkimšimais jų 
į labai mažus ir purvinus laivukus, kuriais nuo Anglijos 
vežė jau kitos kompanijos. Mes turėjome ir savo kelei
vių, kurie važiavo “Leviathanu,” o paskui buvo Anglijo
je persodinti bei dvi dieni vežti ankštai sukimšti iki Klai
pėdos, kaip jie sako... “kiauliniais laivukais.” Mums rašė 
ir reikalavo per laikraščius šitą viešumon iškelti, bet 
mes to nedarėm... turėjom omeny patriotizmą, kad neuž
kenkti Klaipėdos uosto bujojimui. Šitą dabar pasakom, 
kai mus iššaukia žmonės tie, kuriems to nereiktų daryti...

Patriotizmo stoka ne pas mus, bet kur kitur.
Dar vos Klaipėdą atgavus, Amerikos valdiškasis lai

vynas beveik siūlėsi Lietuvos Valstybei teikti Klaipėdos 
uosto įtaisymui kuogeriausios pagelbos; buvo duota su
prasti, kad Lietuva galėtų net laivų iš Amerikos lengvai 
gauti. Mes tuomet Amerikoje, atsakomingos įstaigos, ra
šėm Lietuvos Vyriausybei memorandumus ii- prašėm 
kreipti į šitą reikalą domę per savo Atstovybę Washing
tone. Šitas amerikiečių iš anksto numatytas reikalas ir 
mūsų prašymai pasiliko be jokių pasekmių.

Jeigu taip būtų neatsitikę, tai šiandien Klaipėdos 
uostas, su Amerikos valdžios pagelba, būtų padarytas pa 
vyzdingiausiu uostu Europoje, ir kiekvienas lietuvis A- 
merikoje galėtų, sėdęs New Yorke, tiesiai nuvykti į Klai
pėdą be jokių persėdinėjimų, vargų ir rūgonių.

Taigi tie ponai, kurie mus kritikuoja, netikruoju an
trašu savo kritikas kreipia. Mes turėjome patriotizmo 
daug anksčiau ir ganėtinai jo turėjome. Tik vargas, kad 
mūsų patriotizmo tuomet niekas, šiame atvejuje, neįkai
navo. Todėl dabar kritikos rašyti jau pervėlu.

Galime nuraminti mūsų brolius Klaipėdiečius šiame 
klausime. Visi “Vienybės” Ekskursantai, tiesiai nuvažia
vę Lietuvon per Bremeną, katras norės, aplankys Klai
pėdą ir paliks po keletą dolarių tik savo žmonėms tenai. 
O keliaujant pro Angliją ir vargus vargstant, visįiek tie 
pinigai ne lietuviams nueina, bet į kompanijų kišenes.

Taisykit uostą, rūpinkitės apie tiesioginius laivus 
tarp Amerikos ir Lietuvos, tai tada viskas kitaip virs.

Paskutinis ‘-‘Tėvynės” nume
ris skelbia Kauno pašto valdy
bos pranešimą į New Yorko pa
što viršininką, kuriame sako
ma:

“Devyni maišai su laikraš
čiais sugrąžinti, kadangi cenzū
ra jų neperleido. Lietuva priima 
visus laikraščius išskyrus tuos, 
kurie persisunkę komunistų i- 
dėjomis, ir tuos, kurių tikslu 
yra eiti prieš šalies valdžią, ta
čiau Lietuvos generalė direkci
ja negali nurodyti atskirų lai
kraščių, kurie negali būti priim 
tais, nes tas priguli nuo cenzo
riaus.”

“Tėvynė” čia neįvardijama, 
bet su|metimas sąlygų įrodo, 
kad pirmas smūgis taikąs jai. 
Ji jau senai talpina tūlo veikė
jo straipsnius užvardintus “Iš 
Krikščioniškos Politikos Lak
tų,” kur slapyvarde pasislėpęs 
rašytojas akėja krikščionis de- 
nekratus, kiek drūtas.

“Tėvynės” neįleidimas yra 
politiška priemonė. Tomis prie
monėmis jokis klausimas nebu
vo galutinai išrištas pasauly ir 
nebus. Taigi visai be reikalo 
ir bergždžiai Lietuvos cenzo
riai netik savo laikraštiją pa
vertė negyva raide, bet tiesia 
nagus ir į amerikiečių spaudą. 
“Jie valdo, kiti sėdi pritremp- 
ti, bet ateis laikas, kada kiti 
valdys, o jie atsisės kaltinamų
jų suole.”

—o—

Lietuvos šauliai — Tikri 
Vilniaus Vaduotojai.
Rašėme, kad Kaune susitvė

rė nauja Vilniaus vadavimo są
junga, į kurią įeina kunigas Ke
mėšis, Rainys, “baronas” šilin
gas, Žmuidzinavičius ir kiti vei 
kojai, išskyrus valstiečius liau
dininkus.

Dabar “L. ž.” praneša kodėl 
liaudininkai neprisidėjo. Pasiro
do, kad jie netiki šilingui, Kemė 
šiui ir Rainiui. Jie sako, kad 
Lietuvos šauliai yra tikrieji ir 
vienatiniai Vilniaus vaduotojai 
ir kitų sąjungų nereikia.

Prof. Avižonio Kalba žydams

Norai
t

Tarkime ačiū nepasisekimams 
Jie sutrukdo mums gauti tą, 
ką trokštame, ir tuo būdu palai
ko mumyse norėjimą.

žmonės, teisybė, mano, būk 
laimė gimsta iš atsiekime daik
tų, kurių norime, bet ne — tik
renybėje laimė guli tame, kad 
mes vis norime.

Paimkime kazirninką. Jo di
džiausias noras yra laimėti ir 
nugrajti priešininką. Bet jei jo 
priešas negabus, ar kvailas, taip 
kad laimėti visai nėra sunku, .ztai laimėtojui tuoj žaidimas nu
bosta ir jis meta lošimą. Jis tro
kšta netiek išgrajti, kiek susi
imti su lygių gabumų priešu. 
Smagumą suteikia pastanga lai
mėti, ne pats laimėjimas.

Ne įvairumas yra gyvenimo 
smetona, bet netikrumas. Lai
mingiausi žmonės yra tie, kurie 
nori daug ir tikisi gauti. Jei 
žmogus galėtų įsigyti visą pa
saulį, ir negalėtų jau norėti ko 
kito, arba nors turėti viltį, kad 
galės pasiekti ko dar neturi, jo 
gyvenimas būtų begalo mizer-

Bal. 1 dieną Jeruzalėje buvo 
atidarytas žydų universitetas. Į 
atidarymo iškilmes suvažiavo a- 
pie G,000 svečių, tarp jų ir Lie
tuvos universiteto įgaliotinis pr. 
Avižonis, žydai jo trumpą kal
bą sutikę daug geriau, negu len
kų atstovo. Avižonis pasakęs:

“Kaipo lietuvis, kaipo atsto
vas jauno universiteto nedide
lės šalies, kuri nesenai teatga- 
vo savo nepriklausomybe, nuo
širdžiai sveikinu žydų universi
tetą, kurio atidarymo iškilmė
se šiandien man teko didelė 
garbė dalyvauti. Aš tvirtai ti
kiu, kad ši, tik įkurtoji mokslo 
šventykla bus žydų tautai ne
sugriaunama tvirtovė, ir kad žy 
dų tautos mokslingoji pajėga ne 
užilgo privers viso pasaulio mo
kslininkus dar stropiau 
juoti ebrajų kalbą.”

—o— 
Maldininkai Romon.

Kunigas Narjauskas skelbia, 
kad jo ruošiamoji lietuvių mal
dininkų kelionė į Romą išva
žiuos iš Lietuvos birželio 21, tai 
yra tada, kada šaukiamas Lie
tuvos katalikų kopgresas. Kiek 
vienas maldininkais už kelionę 
turės užsimokėti po 500 litų.

(Tąsa)
Vokietija dabar apmirus. Daugelis fabrikų 

nerūksta. Typas namų labai sunkus ir labai vie
nodas. Jauti tikrai, kad esi tarp konservatingos 
tautos, kur net trobos statyba jau sako, kokie 
piliečiai po jos stogu gyvena. Galiau Berlyne. 
Šiame mieste nebuvau buvęs jau nuo 1006 me
tų. Tada jo ūžimas mano vaiko galvą visai su
maišė. Dabar pakliuvus į tą virtinę automobi
lių, tramvajų, autobusų, margiausių parašų — 
akys apmirgo, nes nuo didmiesčių triukšmo jau 
net psichologija atprato. Mano kolega šiaip taip 
šneka vokiškai, o aš angliškai, tai čia vargo ne
buvo surasti ieškomo.

Mes neturėjom italų vizos, taigi reikėjo die
nai sustoti ir per mūsų atstovybę jąsias gauti. 
Pasus palikome Atstovybėje, o patys nuėjome 
viešbučio ieškoti, kurį suradę apsinakvojome. Ki
tą visą dieną iki traukinio, lankėme Berliną.

Ištikro vokiečiai .turi kuo pasigirti. Tai pir
mas nuo Azijos augištai kultūringas ir gražus 
pasaulio metropolis. Gatvės blizga, lyg nušlifuo
tos; visur švaru, skersgatvėse stovi policistai ir 
rankos mostelėjimais komanduoja gatvės bega
linį judėjimą. Tokį judėjimą buvau matęs Ameri
kos dideliuose miestuose.

Gražių yra vietų Perline ir, kadangi šis did-

kolegos, kaip mes miegojom. Kolega, kurs ge
rokai vokiškai kalba — atsakė, kad puikiausia ir 
paklausė kaip panelė miegojo... Mūsų draugė, iš
girdusi mano draugą vokiškai šnekant ir turėda
ma “amt sąžinės” nakties romaną pirmiausia iš
plėtė savo gražias akis, paskui išsižiojo iš nu
sistebėjimo; paskui pasileido juoktis ir taip juo
kėsi kelias stotis. Aš suradau butelį su lietuvišku 
šnapsiuku vyšnėmis užtaisytu, pavaišinau links
mą draugę. Ji vis juokėsi ir mes juokėmės. Pa*f 
sirodo, tai esanti šveicarietč iš Ciuricho, iki kur 
drauge ir atvažiavom. ' IMn.

III. Per Šveicariją

studi-

Atskyrimas Bažnyčios nuo 
Valstybės.
Tiems žmonėms, kurie Lietu

voje nori atskirti bažnyčią nuo 
valstybės, “Rytas” pareiškė: 
“Skelbti bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimo principas yra ka
talikų bažnyčios atmesta ir pa
smerkta.“

Iš to matyti, kad krikščionys 
Lietuvoje niekad nesutiks 
tuo liberalų principu.

su

kongresas.
Katalikų Veikimo

ITALIJOS MOTERYS IŠKOVOJO Iš 
FAŠISTŲ BALSAVIMŲ TEISES.

Nežiūrint kaip šalies valdžia būtų atgaleiviška, ji 
turi nusileisti gadynės liberalinei dvasiai. To šviežią pa
vyzdį mes turim iš Italijos, kur visa šalis dabar esti su
veržta aštraus ir atgaleivingo fašizmo rankose, vienok 
fašistų valdžia tapo priversta duoti moterims lygias bal
savimų teises. Po ilgo atkaklaus spyrimosi, fašistų dik
tatorius, premieras Mussolini nusileido ir Gegužės 15 d. 
paskelbė leidimą Italijos moterims dalyvauti rinkimuo
se. Nors leista dar tik miestų rinkimuose, bet šitas jau 
prakala kelią į visišką pripažinimą moterims lygių pilie
tybės teisių, kas turės gal visai neužilgo pareiti.

Berods yra nuomonių dar ir pažangių žmonių eilė
se, kad moterims duoti lygias teises nėra sveika. Taip li
ve lietuviai, kai-kurie ir labai pažangūs žmonės, nurodo, 
kad lygios moterims teisės Lietuvoje padarė daugiau blo
go, negu gero. Sakoma, kad lygios teisės atidarė kelią 
davatkoms sustiprinti “kunigų valdžią.” Iš paviršiaus tas 
tiesa, bet iš giliaus — tas klaida. Mes tikime, kad atko
vota pilietinė laisvė moterims, privers jas pačias labiau 
šviestis, gyvenimu domėtis ir nuoširdžiai savo kraštui 
dirbti. Davatkų gyvenimas neilgas, o apšvieta dar dau
giau paskubins išmirimą tos nenaudingos davatkų rasės..

—o—
Nauji žodžiai.

Skaitant vertimą Wellso apy
sakos “Pasauliu Karai;” teko už 
tikti keletą naujų žodžių lietu
vių kalboje, kuriuos paduodame 
skaitytojams atspėti (neturint 
žodyno, nieko kito nelieka da
ryti) ;

“Ta paskutinė nususinto pa
straipa, kuri mums dar be galo 
toli, Marso gyventojams yra vir 
tusi kasdieniniu rūpesčiu.’’

“Nagrinėjau, kaip galėtų per
simainyti dorybės supratimas, 
žmonėms labiau išprusus.”

“Su arkliais, ėdančiais iš žiub 
čiu.”

“Suliepsnojo namų staktos.”
“Debesų pataršos viršuje.”
“Ten matyti juoda-krūva ir 

ryški pažiora.”
“Krūvos žiogspirų” (žiogspi- 

ra spėjama yra “kazlai” ant ku
rių malkos pjaunamos)?

“žiūrėjo į pasrioviui plauikian 
čias gliaumes.’’

“Aptraukdavo vandenio pavir 
šių guriomis nuograibomis.

“Klaikus vaivinimas.”
Paskui dar susitikome

“nuskyksėjo, sugumšavo, subru
zdėjo,” ir faip toliau.

Krikščionių
Lietuvos

Centras šaukia savo partijų kon 
gresą birželio 21, 22, 23 ir 24 
dienomis. Ten bus aptarta Lie
tuvos katalikų gyvenimas ir bū
dai palaikyti valdžią krikščio
nių rankose.

su

4

Seimas ir šauliai
Seimas, krikščionių balsais, 

atsakė užsitarnavusiam D-rui 
Šliupui pensijos. Mat “’bedie
vis.”

Lietuvos šauliai, vienok, to 
nepaisė ir prie savo organo 
“Trimito” No. 16 pridėjo prie
du paveikslą to veikėjo. Jie sa
vo skaitytojams jau yra davę 
paveikslus šių lietuvių rašyto
jų ir veikėjų: Basanavičiaus, Jo 
no Biliūno, Maironio, žemaitės, 
vysk. Baranausko ir šliupo.

—o—
Bal. 30 sukako 600 metų kaip 

Lietuvos kunigaikščio duktė Al
dona, ištekėjo už lenkų kara
liaus Lokietkos sūnaus Kazimie 
ro ir persikrikštino. Tai buvo 
pirmas krikštas lietuvaitės Kro 
kuvoje. Po to buvo krikštas Jo 
gailos, paradavusio lenkams.

Lenkų spauda, prisimindama 
tuos krikštus, prie progos, rašo, 
kaip gera buvo lietuviams prie 
lenkų būti. Ji nurodo, kad ir at
eity lietuviai turės prie lenkų 
dėtis, nes kitaip jiems gręs vo
kiečių pavojus.

Bet klausimas yra, kuris pa
vojus lietuviams didesnis: len
kų ar vokiečių? ;

Jau važiuojant per Vitembergą, aplink ma
tosi augšti kalnai. Namų architektūra jau pasi
keitė, — jau ji čia šveicariška ir franciška. Jau 
matosi vynuogynai, o ant augštų kalnų senovės 
pilys. Štai ir Šveicarijos rubežius.

Naujos kepurės, nauji guzikai lengvesnio 
negu vokiečių tono, viena akia tikrina mūsų pa
sus, o antra akia žiūri į mūsų lagaminus ieško
dami to nelabojo daikto — cigaretų. Bet kurgi 
čia žmogus be šmugelio iškęsi... gražioji draugė 
mums po porą pakelių į kišenes įkišo, prašyda
ma paturėti per .sieną. Viskas laimingai. Vėl to-

miesti’s yra netoli Lietuvos, tai verta nors kartą j nau važiuojam. Mūsų draugė vis juokiasi, juokui 
gyvenime aplankyti mūsų kaimynų sostapilį. Bu
vom nuvykę aplankyti muzėjų; bet jau buvo vė
lus laikas, todėl pasitenkinom pavaikščioję gat
vėmis, pasigerėję architektūra trobesių ir pa
minklų. O jų visgi gražių ir labai reikšmingų 
daug daug yra. Visur matosi griežta tvarka ir 
tvarkdario akis. Mudu akyliai, prieš kaizerio rū
mus apžiūrinėjome karo paminklą, o čia pat j 
mus akyliai žiūri simpatingas policistas, mato
mai pilnai užganėdintas, kad “auslandcriai ’ gė
risi vokiečiu daile, v

Prekės, rūbai, avalinė, perpus pigesnės na
gu Lietuvoj; bet maistas brangesnis.

Galiaus visą dieną po miestą pavaikščioję ir 
gavę pasus, vakare sėdę iš kitos stoties į trau
kinį, išsiritom toliau Šveicarijos link.

Tamsu. Mėnesienoje matosi siluetai fabri
kų kaminų ir gauruotas žemės paviršis. Vėl ima 
snaudulys. Pravažiuojam Leipcigą ir nuo čia mū
sų kelionė pasidarė netikėtai linksma ir įdomi. 
Mano kolega snaudė kupė trečios klasės vienoj 
pusėj, o aš kitoj pusėj prie lango, kaip nešikas 
atnešė didelį lagaminą ir šalia manęs pasodino 
nepaprasto linksmumo ir šnekumo panelę. Į pen
kias minutes laiko ji susipažino su visais kupė 
bevažiuojančiais. Tuoj aus užšnekino mane ir 
mano kolegą, lyg rodos dvidešimt metų su mu
mis jau pasipažinojosi. Mudu su kolega nutarėm 
vokiškai nekalbėti ir nuduoti visai šios kalbos ne 
suprantą. Na, aš tai aš, šiandien itališkai geriau 
galiu susikalbėti negu vokiškai, bet mano kolega 
gudrus buvo ir mudu iškilmingai pranešėm, kad 
vokiškai nesuprantam. Taigi su mumis kalbos 
pasibaigė, o mūsų linksmoji sąkeleivė išsišnekino 
su keliaujančiais vokiečiais, kurių kupė buvo dar 
trys jauni vyrai, matomai visi nevedę. Pirmiau
sia, visi nutarė del mūsų savo kalbose nesivaržy
ti, nes mes jų kalbos nesuprantam; bet blogo nie
ko apie mus nekalbėjo. Panelė rūkė paperosus ir 
jautėsi visai kaip namie su visai artimais žmo
nėmis. Mes visi iš pradžių manėme, kad tai koki 
palaidūnė, bet — nieko panašaus; tai tik specia
liai tokio linksmaus prigimimo žmogus, naivio
mis negudriomis akimis, atviros širdies ir niekad 
apie nieką blogo nemananti. Tokių žmonių retai 
sutinki. Aš pašnekinau angliškai. Atsiprašė, kad 
nemoka ir labai gailėjosi, kad 
mumis susikalbėti.

Kelionės kolegos vokiečiai 
rojuj... Aš pypkę rūkydamas 
o mano kolega galvą į paltą 
Atėjo vidunaktis, visų galvos 
aš atsilošiau į kampą, šviesas 
sma drauge prisispaudė prie 
metų vyruko, paskui atmerkęs
rūką apsikabinusį paną, o pastaroji savo drau
gą laikė už kaklo... O šnekos buvo šnekos!...

Ne viską aš supratau, bet vyrukas kaip snie
gą ant galvos, pajutęs šalia .jauną gražią moterį 
spėjo taip išsišnekėt ir taip toli šnekose nuėjo, 
kad gavo keletą pliaukštelėjimų per murmeklę. 
Prašė leidimo bučkiu apdovanoti. Leido... Bet to
liau nenueita. Aš užsnudau. Kaip tai traukiniui 
smarkiau sujudėjus neaiškiai atgavau sąmonę ir 
pajutau, kad už mano nugaros kieno tai kojos, ir 
aš tas kojas laikau skvernu užklojęs ir ranka 
prispaudęs... žiūriu, galvą gražios draugės, laiko 
nepažįstamas jaunas vyrukas, o kojos pas ma
ne... Užmerkiau, vėl akis nekeisdamas padėtį. Mo
terišką lytį niekad nebuvau pasirengęs skriaus
ti ar negerbti, užtai ir dabar negi neduosi vie
tos atsiradusioms geros kelionės draugės kojo
mis, ten kur man reikėjo sėdėti... Auštant visi 
jauni vyrukai atsisveikino, o apviltas iš jų, šis, 
kurs jauną draugę visą naktį išlaikė apsikabinęs 
ir bučkiais bevaišinęs, visai piktas traukinį pa
liko.

Tatai buvo Štutgarte.* Toliau pasilikome aš 
su kolega ir linksmoji draugė. Kada jau visiems 
snaudulys praėjo, gražioji draugė paklausė mano

temą radusi mano pypkę, tai ispaniškus apūšių 
(bakus), kuriuos vėliau turėjau nuskusti... Tai 
vėl Alpų kalnus rodydama į priešingą pusę ne
gu jie buvo. Na, ką tu žmogus padarysi su to
kia linksma žmogysta. Mudu nors negudrūs, bet 
visgi turėjom omeny, kad mūsų draugė juokiasi 
iš nakties įvykių, manydama, kad mudu ištikro 
vokiškai nesuprantame, o kaip pamatė, kad mu
dviejų buvo viskas suprasta, tai tokiu būdu į- 
sišokusi, gal ir visą amžį juoksis. Nieko tame 
blogo ir laimingas toks žmogus, kuris nemoka 
liūdėti. Šveicarija, įvažiuojant iš Vokietijos,’’nė
ra labai kalnuota. Tiesa, kalnai augšti, bet čia 
jie tokie, kaip ir Vitemberge; tik nuo Ciuricho 
prasideda Alpai. Pakalnės gražiais namukais ap
statytos lengvo typo ir dvasios. Visi keliai obelių 
ir kriaušių medžiais apsodinti. Tvorų nėra. Klau
siu per mano kolegą mūsų draugės, ar čia neatsi 
tinka taip, kad kas nors nukrėstų vaisius ir nusi
vežtų.

(Tolinus Bus)

o o o 
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MAN LIŪDNA
ai

neranda būdo su

i
jautėsi čia kaip 
klausiau kalbos, 
užsukęs juokėsi, 

pasidarė sunkios; 
užgesinom. Lįnk- 
jauno, kokių 25 
akį pamačiau vy-

Man liūdna gyventi 
Tarp skurdo bangų, 
Ir spėkos pailsę 
Nuo sunkių vargų.

Man liūdna tarp tamsios 
žmonijos gyventi, 
Reiks jėgų netekus 
Be laiko pasenti.

Man liūdna paliko 
Tarp lauko vagų, 
žmoniją vis matant 
Bedugnėj vargų.

Man liūdna paliko 
žemelė purenti. 
Be vilties ir siekio 
Per amžį gyventi...

Man liūdna paliko 
Be svieto puikybių, 
Pavargo ir siela, 
Prigėrus kartybių.

Man liūdna, kad dienos 
Slenka per tamsybes, 
O širdis paprato 
Vien kęsti sunkybes!

Man liūdna, kad laikas, 
Kaip vėtra, vis bėga, 
O sielos jausmingos 
Mažėja vis jėga, j

Man liūdna kad laiko 
Nėr protui blaivinti 
Ir sielos akordu 
Grožybė gaminti. 

Nes būvis artojaus. 
Tai vargo naštelė, — 
Ne del jo yr skirta 
šviesesnė dalelė.

Mokslo spindulėlis
- Toli nuo artojaus, -

Nešviečia saulutė 
Skaistesnio rytojaus 

Jis prakaite mirksta 
Per visą dienelę, 
Kolai pasislepia 
Už kalnų saulelė.

Pailsi ui paskirta
Valanda trumputė, 
Kasdieninis maistas — 
Tai sausa duonutė.

O siela artojaus 
Per amžį badauja, 
Kaip žiemą paukštelių 
Išalkusi gauja!...

h A ’
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo
JI

XIX
Stebuklų nėra. Atsitikus taip 

nelemtam mūsų dvasiški jos flir 
to su Vatikanu finalui kaip len
kų konkordatas, ir pakilus svei
kiems patriotiškiems balsams iš 
pačių katalikų tarpo, kaip jau 
buvau anksčiau savo laiškuose 
minėjęs, mes manėme, kad gali 
įvykti radikalė permaina pačia
me nusistatyme Lietuvos dva
siškuos linkui Vatikano. Simp
tomai buvo gana aiškūs, nes jų 
pačių balsai sakė, jog “šventa
sis” tėvas pradėjęs užsiimti po
litiniu (bizniu (žr. “Rytą” No. 
51), kad tas “tėvas” prošepa- 
nams be jokio pasigailėjimo ati 
davė Lietuvos širdį. Aiškiai bu
vo šaukiama prie išvadų, kurio
mis buvo — pertraukimas san
tykių su Vatikanu (žr. “Rytą” 
NN. 51 ir 52). Tie balsai ėjo 
iš autoritetingų šaltinių, pav. 
faktinų to dienraščio redakto
rių.

Bet keletas dienų po to palau
kus, mes pamatėme, kad mūsų 
būta labai naiviais. Mes užmir
šome svarbiausia — tai kad ka
talikybė neturi tėvynės, kad iš
pažįstanti tikrai katalikų religi-

su
ke-

LAIVAKORTES
NUPIGINTA KAINA

HARRIMan haPAG

ER
JOINT SERVICE

ją asmenys be jokio rankos su- 
drebėjrmo pasirašys aktą pa
švenčiantį tėvynės reikalais ant 
katalikybės aukuro. Mes užmir
šome, kad tikri katalikai negali 
būt tikri katalikai negali būt 
tikri patriotai, nes jie yra kos
mopolitai. Jie eina už katalikų 
internacionalą, kurio keliai la
bai tankiai susikryžiavoja 
tautų laisvo apsisprendimo 
liais.

Pasirašytas Vatikano konkor
datas su lenkais juridiniai pri
pažino lenkams atplėštas nuo 
Lietuvos provincijas, taigi ne
nuostabu, kad visuose Lietuvos 
sluogsniuose (išskiriant lenkiš
kai kalbantį) jis pakėlė didžiau
sio pasipiktinimo, kas tuojaus 
ir buvo reaguota mūsų spaudo
je. Reagavo, ir kaip nurodžiau, 
net su išmėtinėjimu “šventam 
tėvui” ir apmaudų ir mūsų ka 
talikų spauda. Siūlė valdžiai 
griežtai protestuoti ir kaipo ga
lutiną to viso išvadą — per
traukti su Vatikanu netik de
rybos del konkordato, bet ir 
abelnai santykius. Tai buvo už
rašyta juoda ant balto, Lietuvos 
katalikų organe “Ryte.” Upas 
buvo pakilęs krikščionių tarpe 
ir tas jų ūpo pakilimas kai ką iš 
mūsų įvedė į klaidingą sampro
tavimą — būk katalikai pradės 
eiti savo tautos kėliais.

Praėjo po to keletas dienų. 
Iš kur tai, pamojo magiška laz
dukė ir... krikščionių organo 
“Ryto” atsakomasis redakto
rius A. Dėdelė virto Talmontu 
ir, bendrai, dienraščio “Ryto” 
redakcija liko iššluota nuo grei
to ant įspūdžių elemento; “Min
ties” bendrovė faktinai iliko nuo 
savybe Kri'kšč. Demokratų par-

tijos ir redakcijoje užviešpata
vo garsus kun. Šmulkštys ir dar 
garsesnis 'kun. Dagilis, o nuola
tiniu “Ryto” bendradarbiu liko 
prisiplakėllis “poetas” Gira-Ak- 
stinas, krikšč. Dem. partijos 
centro komiteto narys. O visa 
bėda del pasirašyto Vatikano su 
lenkais konkordato suversta vai 
stiečiams liaudininkams...

Kiekvienas “Ryto” numeris 
pradėjo talpinti didžiausias bar
nis ant valstiečių liaudininku 
Net garsioji kiaušinių “demon
stracija” prieš Zecchini primes
ta liko liaudininkams, nors vi
sas Kaunas žino, kad krikščio
nių tuometinis pakeltas ūpas su 
rengė ją, tik, bėda, įsimaišė 
ten Toliušis ir kiti su prakal
bomis ir, vėliau ir pačios demon 
stracijos primestos tapo Toliu- 
šiui ir jo bendrams.

Viename iš “Ryto” numerių 
(Nr. 61) straipsny “Ginčas del 
Konkordato ir valst. liaudinin
kų gundymai” tūlas bendra
darbis T. sako, kad ir patys v. 
liaudininkai dar tada, kai jie tu
rėję “socialistišką” uodegą, rei
kalavę su Vatikanu konkordatą 
sudaryti. Ir krikščioniškas auto
rius iš to daro išvadą, jog su
darant su Valstybėmis konkor
datus nieko negaunąs Vatika
nas del savęs, bet darąs didžiau 
sius nusileidimus toms valsty
bėms, su ’^iriomis įeinąs į san
tykius. Taip, esą, būtų ir su 
Lietuva. Ir jei, sako, valst. liau
dininkai pasižiūrėtų istorijon, 
tai rastų, kad:

“del konkordatų kovojo ne 
Vatikanas, bet valstybės. Pir
mas konkordatas buvo pasi
rašytas tarp Vatikano ir Vo- visai iš kito matympunkčio. Jei 
kiečių imperatoriaus Vormse į h’ ten dar papoms leidžiama 
IIII metais po ilgų kovų tarp 
popiežiaus Grigaliaus VII 
(1073 m.) ir imperatoriaus 
IV (1106 m.). Kadangi kata
likų mokslu popiežius yra Baž 
nyčios galva ir jos vyriau
sias valdovas, todėl nuo jo 
vieno pareina teisė tvarkyti 
visus Bažnyčios reikalus: skir 
t i vysk tipus ir kitus augėles
niuosius dvasiškius; tvarky
ti vienuolijas ir tt. Tačiau 
pasauliniai valdovai: impera
toriai, karaliai, kunigaikščiai, 
vėliau prezidentai ir apskri
tai vyriausybės pradėjo sa
vintis teise kištis į Bažnyčios

tvarkymo reikalus. Del to ki
lo kova tarp Bažnyčios ir pa
saulinės valdžios. Ta kova 
truko kelis šimtmečius. Ji tai 
aprimdavo, tai atgydavo su 
nauju griežtumu. Tankiausia 
kova baigdavosi abipusiu 
kompromisu, kuris pasireikš
davo konkordatais. Vatikanas 
užleisdavo pasaulinei valdžiai 
tam tikras teises bažnyčios 
reikalams tvarkytis.”
Jeigu skaitytojas atskleistų 

siūlomos istorijos lapus, tai ras
tų, kad pirmas konkordato pa
sirašytojas su Vatikanu Vokieti 
jos imperatorius Henrikas IV 
apsigaubęs maišu ir apibėręs pe 
lenais galvą keliavo “į Kanos- 
są” maldauti pas papą Grigalių 
konkordatą sudaryti, kitaip sa
kant, padarė vokiečių tautai di
džiausią ir nenuplaujamą gėdą, 
kuri ant visados Tiks istorijoje... 
Jei jau tokią geradarybę su
teikia valstybėms pasirašyti su 
Vatikanu konkordatai, ir jeigu 
tokią laimę Lietuvos tautai no
ri įkalbėti mūsų katalikai — tai 
ima ją velniai tokią laimę!...

Bet mes žinome iš tos pačios 
istorijos, kad Grigalių galybė su 
kiekvienu šimtmečiu pradėjo 
pulti žemyn, kol galop papa pa
siliko “Vatikano kaliniu,” kaip 
pats “Rytas” pripažino. Iš po
litikos lauko politinių aplinky
bių papo.s tapo išstumti. Linkę 
apsigaubti maišu ir apsibert: 
pelenais galvas sostų valdytojai 
viens po kito pradedama ginti 
laukan syku su politiniu šmu
geliu, jų vietas užima tautos 
rinkti atstovai ir į bažnyčias ir 
jų “galvas” pradedama žiūrėti
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(Pridedant Taksą) IdyJO
Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvą Nupiginta laivakorte. Mū
są keleiviai iŠ Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

Nepiliečiai grįžtanti bėgy mė
ty nepapuola po kvota.

Užsisakykite vietą tuoj

Del informaciją kreipkitės pas vie
tos agentą arba į

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

NORT RMAN

SUGRETINĘS LAIVKORTES
NUPIGINTA KAINA

| LIETUVA
PER BREMENĄ

Puiki Trečia klesa, kajuto* 
Nepiliečiai grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

*ą mokyklą. Mokykla 
nuo 11 vai. ryto iki 3

NEW
*28 — 2nd Avenue,

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

garantuojame laisnj ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliotaisatdaru
vai. po pietą. Kleso* dienomis ir vakarai*.
YORK AUTO SCHOOL

(Kampu 14 gatvės) New York City

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK

MINGAI GYDOMOS
Moderniškais Būdais

Nežiūrint kaip senai sergate ar 
kenčiate — Aš JUMS PAGELBĖSIU.

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-Sipindulių ir Wassermano kraujo ištyrimas, berniška 
analyze. Tikras atspėjimas ir moderniškas gydymas.

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

kaip

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. Nedaliom*: 9 iki 4 po pietą

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11
* Nuo 2 iki 4 

Nuo 7 iki 8 
Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

P. 
p.

M. 
M. 
M. 
M.

HOLLANDI M AMERICA LINE 1^
TioBua trumpu* kelia* per Rotter

dam’ą, į ir iŠ visą dalią

Laivai kas savaitf
Neprilygstami patogumai

Mos pagelbstimo gauti reikalingu* 
dokumentu* (affidavit*). Mūsą 
žmonės sutvarko visa* smulkmena*, 
ir keleiviam* rūpinama*! nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivą tvarkralti* pasiun 
Siamas prpraSins.
Rezervavimui ir informaeiją delei 
rėžyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE 
24 State Street New York__

, turėti savo valstybes valstybė
je, tai tik dėlto, kad bendra pa
saulio politinė padėtis neleidžia 
visą dėmesį atkreipti į šios rū
šies klausimus, kuomet tautų ir 
valstybių .nepriklausomumo klau 
simai, sienų ir būtenybės klausi 
mai nukreipia svarbiausias tau
tų ir valstybės jėgas.

Bet nežiūrint į visa tai — 
visų tautų katalikų internacio- 
nališkumas vis labiau pradeda 
aiškėti. Vilkai avies kaily vis 
labiau pradedama atspėt. Sy
kiu su tuo žymu viso pasaulio 
katalikų sustiprintas veržima
sis prie valdžios vairo. Ir ka
dangi katalikų internacionalas 
— tai stipriausis internaciona
las pasauly, nes nuo šimtme
čių jo masna vis tebepildoma 
auksu — tad nėra dyvų, jog su 
juo kova sunkiai einasi. Mes 
matome kaipo pavyzdį Franciją. 
Negeresnėj, o daug blogesnėj 
padėty, iš priežasties žemesnio 
kultūrinio stovio, yra ir Lietu
va. Visi šauksmai apie Lietu
vos valstybės visapusinę gerovę, 
šauksmai apie Vilnių, Klaipėdą 
ir bendrą šalies kultūrinį ir e- 
konominį pakilimą, kurie eina iš 
krikščioniškų burnų — yra ne 
kas kitas, kaip tik manevras 
dar tvirčiau prikibti prie ša
lies vairo, kad paskiau ją su 
dvasia įr kūnu pašvęsti ant ka
talikų internacionalo aukuro.... 
Iliuzijų kas link krikščionių svei 
ko tautinio protavimo negal. 
būt.

Stebuklų dabar pasaulyje nė 
ra. Nebus jų ir Lietuvoje. Ne 
bereikalo “Lietuvos žiniose” p? 
kelta klausimas del tautiškos 
bažnyčios. Jį katalikai sutiko su 
blevizgojimais. Sekančiuose lai 
škuose tarsiu ir apie tai žodį.

Keletas mėnesių atgal, čionai 
atvyko p. Nadas Rastenis, 
baigęs tiesų mokslą Bostono 
Universitete praeito Birželio 
mėnesy, ir šiomis dienomis ap
turėjo teisę Marylando Valsti
jos advokato. Kaip matyti, jis 
yra darbštus lietuvis, tarp sa
vųjų ir linkėtina gerų pasek
mių. Nors čionais yra jau du 
advokatai, bet bus vietos ir tre
čiam. Vienas pusbajoris su len
kais daugiaus draugaujantis ir 
dirbantis už pagelbininką prie 
svetimtaučio advokato. Antras 
gi tikros kilmės lietuvis, bet 
jam reikėtų daugiaus pasidar
buoti tarpe lietuvių, parašinėti 
į laikraščius, bei pasirodyti su 
prakalbomis.

Netrūksta čionais ir daktarų: 
bet jie mažai domės kreipia į 
lietuvišką visuomenę, apart d-ro 
Bronušo, kuris dar parašinėja 
i laikraščius.

Kalbama yra šiais metais apie 
įteigimą lietuviškos mokyklos, 
nes daugelis tėvų to pageidau
ja del savo vaikų. Puiku. Tver
kime lietuviškas mokyklas, ne
prietaringoje dvasėje, bet mok
slo dėsniais idant jaunuomenė 
galėtų atsikratyti nuo visokių 
juodvarnių, o tada ir mūsų tė
vynėje spindulys šviesos išvai
kys tuos, kurie stengiasi Lietu
vą

gal. Jisai labai jaunas atvyko 
čionai ir keletą metų padirbęs 
kasyklose, ėmėsi biznio. Per ke
letą metų jisai vedė įvairenybių 
krautuvę toj vietoj kur’dabar 
Clothing Store of Sol Wolf. 
Vėliaus persikraustė į dabarti
nę vietą, kur savo prekes pa
didino, ir pralenkė net ameriko
nus. Būdavo sakoma: jei negau
si ko kur kitur, eik pas Joną 
Paškevičių. Sykį Shamokino or
kestrą negalėjo greitai gauti di
džiojo būgno. Ir jie... tuojaus 
gavo pas Paškevičių.

Po mirties a. a. Paškevičiaus 
liko jo žmona našlė ir jo brolis, 
Ray iš New Yorko.

Lietuvis.

artistai, kurie susitarė su Seimo 
rengėjais dar sykį pralinksmin 
ti Clevelandiečiušsavo malonio
mis dainomis ir gražiais šposais. 
Už tai juos Sandariečiai privalo 
visose kolonijose paremti. Po 
Chicagos, Clevelandiečiai antri 
turės turėję tuos artistus dau
giausia pas save, vaidinimų skąi 
čiumi.

Visų Clevelandiečių pareiga 
yra rengtis ant to puikaus kon- 
certo-vodevilio, o kitų kolonijų 
delegatui raginafne atsivežt J, 
savo "šonkaulius” pasigerėti ir 
pasiviešėti Clevelande.

Komisaras.

SCRANTON, PA.

WILKES BARRE, PA. “Vilniaus Namas” Perėjo 
Visuomenėn

Naujas Kunigėlis

paversti j viduramžių šalį.
K. A. Būdvietis.

ROCHESTER, N. Y.

Biblijos Studentai Tarpe 
Lietuviu šiuršia

Balandžio 26, 27 ir 28, lankė- 
pas mus Biblijos Studentas 

su prakalbomis, gerb. A. Stepo
naitis; tik labai gaila, kad klau 
sytojų ne per daugel atsilankė; 
kurie pražiopsojo laiką, dabar 
apgailauja, kad negirdėjo gerb. 
A. Steponaičio žodžių; bet vis
gi turi viltį ateityje išgirst. 
Kalbėtojas aiškino daug svar
bių dalykų iš Biblijos straips
nių. Kaip ve: apie Lozorių ir 
Bagočų ir vėl apie sūnų pralei- 
dusį savo turtą, ir tt.; iš kalbė
tojo nurodytų pavyzdžių Bibli
joje, matoma, kad tai paliečia 
šių dienų Vaizdomainą; geisti
na, kad kiekvienas būtų Bibli
jos studentas; dabar mums nie
ko neliekai daryti, kaip tik mo
kytis studijuoti Bibliją ir vie
nas kitam aiškinti; o kada mes 
atsieksme galą to studijavimo, 
tada žinosime, į ką tikime. Dėl
to mes, Rocheisteriečiai linkime 
viso pasaulio Biblijos klasėms, 
veistis kuoplačiausiai ir bujoti 
naujoje dvasioje. Studijuoti Bi
bliją yra darbas ne lengvas 
žmogui darbininkui, kurį slegia 
gyvenimo sąlygos, bet visgi 
•stengsimės.

Linkime gerų pasekmių apsi
lankiusiose vietose gerb. A. Ste
ponaičiui.

Rochesterio Klausytojai

si

MT. CARMEL, PA.

Pasimirė Lietuvis “Milionierius

Nupiginta ten ir ategal kelionė

LIETUVON
$203.00 ir augščiau 

VTAŽIUOK per Bremen ar Cherbourg pato- 
’ giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš 

New Yorko. Geras maistas ir daug vietos. S S 
PRESIDENT HARDING išplaukia birželio 3’ 
S. S. GEORGE WASHINGTON birželio 10, 
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks birželio 13. Visus faktus 
gausite iš savo agento ar rašyk į—

United States Lines
45 Broadway New York City

Managing Operators for U. S. SHIPPING BOARD

Čionai kėlės dienas atgal ne
tekome didžiai turtingo lietuvio, 
Jono Paškevičiaus, kurį vietos 
žmonės vadindavo “Wanameke- 
riuku” (tai yra: didelio milio- 
nieriaus Wanamakerio dublika
tu). Jisai turėjo ant East Fifth 
St. ties Ooak St. savb krautuvę, 
kurioje galėjai gauti viską ką 
nori. Jisai pasimirė Philadel- 
phijon nuvežtas į Stomadk Ligo 
ninę, 1903 Green St. Tenai bus 
ir palaidotas; jo lavonas sude
gintas, nes taip velionis norėjo.

John W. Paskevich, kaip jis 
save angliškai rašėsi, gimęs bu
vo Suvalkijoje apie 60 metų at-

Tik ką čia įšventino į kuni
gus V. A. Ažiuką, smuklininko 
sūnų. Užbaigė jis dvasišką se
minariją jau senai, bet negalėjo 
į kunigus įeiti, būk tai del sa
vo sesers kokių ten pasielgi
mų. Jis nutaręs, išvažiavo į Pe
oria ar kitur į III., ir įstojo į 
dvasišką akademiją, kurią užbai 
gė su laipsniu T. D. (Teologi
jos Daktaro) ir po visų links
mybių važiuos atgal ir aveles 
ganys tenai daug gabiau už ki
tus kunigus, nes daugiau turi 
gudrumo tame.

Brolis jo eina mokslus ant me 
dicinos daktaro (M. D.) ir bus 
gal naudos žmonėms iš jo pro
fesijos.

Augintinė jų yra miniška Chi 
cagos Kazimieriečių vienuolyne, 
o seserį niekas nežino, kur yra: 
ar gyva ar jau mirus.

A. Kriškonis iš Chicagos at
važiavo čia ir suvažinėjo me
dį. Kriškonį nuvežė į ligonfbūtį, 
o jo vežėją, A. Tojulį į kalėji
mą, už mokėjimą gerai važiuo
ti su autovežimu. A. Tajūnas 
yra iš Springfield, Ill., ir užmo
kėjo $25 baudos, o už sužeidi
mą medžio ir Kriškonio, bus ap 
skrities teisme tyrinėjimas; 
dabar jis buvo po užstatu $500 
iki teismo.

Nienių Jonas.

Balandžio 14 d. 1925 senelių 
ir našlaičių prieglaudos namas, 
perėjo viešon nuosavybėn prie 
Lietuvių Tautos Katalikų Baž
nyčios. Ūkio ir parapijos ko
mitetui, su pagalba gerų žmonių 
Pranui ir Onai Juciams liko pi
nigai pilnai išmokėti. Įeidami . 
Juciai į augščiau minėtą įstai
gą, sudėję buvo, kaipo auką 
tam namui, $4,000, o $525 pa
skolino. Begyvenant sykiu, pa
sirodė, kad Juciai nepaprasto 
būdo žmonės, su kuriais niekas 
negalėjo sugyventi. Todėl pa
rapija sugrąžino ne tik paskolą, 
bet ir paaukotus pinigus, ir Ju
cius iš Ūkio “Vilniaus Namo” 
prašalino.

Antanas Kvedaras.

PADĖKOS ŽODIS
HERKIMERIO
LIETUVIAMS

CLEVELAND, OHIO..

Rengiamasi Prie Sandaros 
Seimo

Clevelandiečiai rengiasi prie 
iškilmių, kurios bus gana pa
žymios nekuriais atžvilgiais, tai 
Sandaros Seimas, kuris prasi
dės gegužės 28 d., ir baigsis 
gegužės 30 d.

Seimo sesijos atsibus Good
rich auditorijoj, 1420 East 31st 
St.

Geg. 28 d., vakare Flynn Hall 
5311 Superior Av. Seimo dele
gatų ir svečių priėmimo vakarie 
nė, kurią rengia Clevelando L. 
Moterų Ratelis, ir prie darbo 
daugiausia prisidėjusios šios tau 
tietės: Ona Karpavičienė, L. Ba
nionienė, O. Brazauskienė, P. 
Mišeikienė, A. Baltrukonienė, A. 
Grigienė ir kitos, šią vakarie
nę moterys mano išnaudoti Lie 
tuvos našlaičių labui. Joje, kaip 
ir visame Seime, tikima Liet. 
Moterų Globos Komiteto įga
liotinio J. Makauskio ir kitų sve 
Hų iš Lietuvos, kurie palinks
mins mus, tai yra “Dzimdzi- 
Drimdzi,” kurie pabaigę savo 
maršrutą atvyks į Clevelandą 
oaseimavoti visomis seimo die
nomis.

Gegužės 29 d. bus prakalbos 
(irgi vakare), kuriose kalbės J. 
Malkauskis ir kiti žymesni dele
gatai ir svečiai.

Gegužės 30 d., Lietuvių salė
je, nuo 7 vai. vakare, bus di
delis koncertas ir vodevilis, ku
rį išpildys “Daimdzi-Drimdfc'i'’.

Kovo 23 d. Ulytėlės “Našlai
čių Mokinių šelpimo Komite
tas” gavo 8 siuntinius drabu
žėlių kuriuos suaukavo Kerkime 
rio lietuviai, o prisiuntė L. M. 
G. Dr-ja. Mes Komitetas var
dan visų našlaičių širdingai ta
riame padėkos žodį už -tamstų 
geras širdis.

Brangūs broliai ir seselės! 
Vieni iš jūsų šituos rūbelius au
kavote, kad jums jau buvo ne
tinkami, o antri geriausią savo 
rūbelį. Kaip antri taip ir pir
mi rūbeliai mums yra labai 
reikalingi ir geri. Aukotojai nė 
nesvajoja, kaip jų aukas varg
dieniai maloniai pasitiko. Buvo 
tokių, kurie paėmę rūbelius iš 
džiaugsmo verkė. Aš tikiu, kad 

. tą vaizdą būtų matę gerašir
džiai Herkimero lietuviai, tai 
netik būtų aukavę sau netinka
mus rūbelius, bet gal būt nepa
sigailėję savo geriausio rūbelio.

Taipogi mes širdingai dėka- 
vojame pp. V. Stropiilienei ir J. 
Nasutavičienei už pasidarbavi
mą rinkime aukų. Tamstos pa
darėte vieną iš švenčiausių dar
bų.

Didelė padėka ir L. M. G. D- 
jos moterims, kurios neatsi
žvelgdamos į apsunkinimą sa- 
vęs darbu, eina šventas žmo
niškas pareigas.

Taipgi mes gavome dar 4 siūn 
tinius, kuriuos bendrai išdali
nome 26 kovo.1 Aprūpinome 59 
šeimynas, kuriose buvo 187 vai
kučiai ir 18 ;Senučįų. »j

Už Našlaičių Mokinių šelpimo 
Komitetą, Rokiškis, Ulytėlė.

Petras Kriukelis.

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.
Tel. Regent 0648

_j. Ji..____ 1_____
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Religija Visai Nėra Doroves Pagrindu 
____________________________

Rašo Anis Rūkas

Kad tas teisybė, tą mato visi, 
kurie blaivai seka patj gyveni
mą.

Lietuviams artimos organi
zuotosios tikybos, sakysim kri
kščioniu, nei mokslu nei blaiviu 
protu, o vien perimtu iš kitų 
tikybų, dogmomis asmeninio 
Dievo, ir po mirtinio gyvenimo.

Tame yra visa jų silpnybė, 
kad ne šiuo, o pomirtiniu gyve
nimu danguj kreipiamos žmo
gaus mintys, nors kunigai pui
kiausiai išnaudoja tik žemiškąjį 
rojų.

Kad toks dievobaimingas mo
kslas nieko gero žmogui neduo
da, — pusė blogo; liet kad tūlus 
padaro fanatikais iki pamišimo 
laipsnio, žūdystės, del meilės sa
vųjų, kad pasiuntus dangun 
neatleistinas blogas.

Ve Anna Cunningham iš Ga
ry, Ind„ iš motiniškos meilės, 
nužudė 3 savo kūdikius ir pa
ti bando nusižudyti, kad “pas 
Dievą danguj būtų smagiau.” 
Kita, tūlas T. H. Rogers, labai 
dievobaimingas žmogus, Water
bury, Conn., iš meilės nužudė 
savo kūdikį, kad “pasiuntus pas 
Dievą.”

Ar beveik žiauresnių, žvėriš
kumą viršijančių nuotykių iš 
tikybos į užgrabinį gyvenimą 
mokslą ?!

Aišku, kad nūdienės tikybos 
nėra jokiu dorovės ramsčiu, o 
priešingai didžiumoje skiepinto- 
jos fanatizmo. Tokia tikyba į 
asmeninį Dievą, ir į dangų po

poteriais, visai ne Lietuvai, o 
Romai šypsena, kuri betgi spjau 
na ant lietuvio dievotumo, ati
duodama jį Lenkijos verguvėn.

“Lietuvio” nr. 13 tūlas Žinys, 
išsijuosęs gina katalikybę, ir 
kad lietuviams po Papos globa 
esą geriausia, o tautinėj bažny
čioj esą tautiškumas nyktų. To
kiam teologui galima pareikšt: 
“kas šunį lakina, tas jį lodina.” 
Tas pats bažnytininkas sako... 
girdi: “tie, kurie nori skirt baž
nyčią nuo Romos, senai jon ne
vaikščioja.”

Kilnus ir savistovus lietuvis, 
nors ir religiškas, nevaikščios 
katalikiškon bažnyčion vien to
dėl, kad jis joje mato lenkystės, 
savo didžiausio priešo pradus. 
Katalikystė nėra ir negali būt 
jokia savo ar Liūtiška religija 
Lietuvai. Tikro lietuvio tėvy
nainio dvasioj ji visada bus pri- 
kli, kaipo švenčiausių Lietuvos 
istorinių palaikų mindžiotoja, 
sutrempėja ir niekintoja tikro
sios lietuvių tikybos, kurios vie
tą katalikybė smurtu užėmė. 
Tas gal nežinot, kurs užsimer
kia istorijai. Atskirkite bažny
čią nuo Romos, padarykit kuni
gus mokytojais ir patarnauto
jais, sielvarto apimto žmogaus; 
te bažnyčia mokina netiek po
terių — paklusnumo, kiek pilno 
žmogui savistovumo, kad žėdnas 
asmuo gali semti ir naudotis 
jam reikalingą Praamžio ar Die 
vo Jėgą. Tada visi bedieviai eis 
bažnyčion, nes bedieviai nebe
liks. Tokia bažnyčia bus mūsų 
Lietuvių.

Aš dikčiai abejoju, ar toks 
Romos bažnytininkas Žinys, tiki 
į užgrabinį gyvenimą, kaipo

mirties yra herezija, o ne doro
vės pagrindas!

Apart to lietuviai, laikydami 
katalikybe už savąją tikybą, ne- 
jučioms slenka Lenkijos buČin. 
Tą rodos ir akli jau pastebi. 
Neminint istorinių Romos Pa
pų padarytų Lietuvai skriaudų, 
katalikų tikyba po šiai dienai 
nieko gero nesuteikė nei Lietu
vos garbei, nei savistovybei. 
Tik aklas fanatikas, ar dvasiš- 
kijos pakalikas, kurs iš to gy
vena, gali to nematyt, 
! Lietuviai netik neturi pamato 

katalikybės savintis, bet nė ką 
jo užtarant. Jokio reikalo tame 
nemato blaivus tėvynainis.’ Te
gul bent kuris katalikybės už- 
tarovas nurodo, ką gero katali
kybė nuo jos atsiradimo, davė 
Lietuvai? Užmiršant politikos 
ir istorijos žaizdas, teparodo do
rovės (moralės) nuopelnus; ar 
galės įrodyt, kad lietuviai, pa
tapę katalikais, liko padores
niais ?

Ne! šimtą sykių ne.
Tame visa svarba. Jei katali

kybė net doriškai lietuvių nesu
gebėjo pakylėti, o istoriškai su
trempė, politiškai nupuldė? ko
kiam galui lietuviui ji reikalin
ga? Ir dar statoma greta val
stybės reikalų!

Kad Lietuva pristatė bažny
čių ir kryžių, ir kad mažne žėd- 
nas lietuvis apkabinėtas rožan
čiais, verčiamas eit ausinės, to
li nepažangos, ir ne dorovės 
požymis, o greičiau vergiško 
nuolartkumo kunigijai, kuri Lie
tuvą aukoja Romai. Girtis 100 
nuoš. katalikybe, bažnyčiomis ir 

dogmą katalikų tikybos, nors be 
abejo jis gauna žemišką .gausų 
atlyginimą, ar “subsidijos” už 
darbavimąsi katalikybės nau
dai?

To-liau tas bažnytininkas sa
ko, kad Amerikos Jungtinėse 
Valstijose, kur bažnyčia senai 
nuo valstybės atskirta, kunigai 
turį didesnę įtaką ir autorite
tą, negu kitose šalyse.

Sumanus melas!
Gal norėjo pasakyt, kad kuni

gai sėdi parliamente, senate, ir 
su poteriais visas apeigas pra
deda, kaip kad Lietuvoj!

Amerikos Jungtinėse Valstijo 
se, kunigai mažą įtaką net savo 
parapijos bažnyčiose turi; kad 
tai tiesa, rodo įvairios pramo
gos, ir būklai viliojimų žmonių 
bažnyčion. Politikoje kunigai jo 
kios įtakos neturi, ir su jais, 
kaipo su dvasininkais, visai ne
siskaitoma. čia kunigų į viešą
sias mcikyklas visai neįleidžia
ma. Tuo klausimu amerikonai 
protingesni, nes jie žino, kur
link kunigų mokslas veda. Keli 
metai atgal, katalikai bandė į- 
si veržti į viešąsias mokyklas; 
nepasisekė; jie liko “autorite
tu” tik savo parapinėse moky
klose poterių mokint. Jungt. 
Valstijose už poterius duonos 
negausi, žinys apsiriko paminė
damas, kaipo pavyzdį Amerikos 
J. V.

Labai būtų geistina, kad Lie
tuva atsipeikėtų ir pasektų J. 
Valstijas, tuomet užšvistų kiti 
laikai lietuviams.

žinys galėjo įtikint tokių sa
vo raštų skaitytojus 50 metų 
atgal, o ne šiandien, kada ir vai
kas žino, kur šviesiau, šiandien

■netiek ausim, kiek protu gyve
nama; tokie nusakymai ir deri
nimas Lietuvos Romai, bent 
davatkoms ir tai seno “sty- 
liaus." bau žingeidu.

Apgailėtina, kad tokie “mo
kinti” politiški teologai, Ro
mos paklusnume leidžiami liue
sai trempt Lietuvos žemelę. To
kiem Romoj, ar Lenkijoj vieta!

Delko Lietuvos Inteligentai Veda Svetimas
Rašo Motina

Pasidairius po Lietuvą tarp 
inteligentų randi didžiumoje su 
svetimtautėm vedę. Paklausi: 
kodėl vedei lenkę, o ne lietu
vaitę?, užklaustasis galvą krai
po, pečius trauko; ir pats neži
no, kas su juo pasdiarė, kad 
jis taip padarė. • .

Paklausi: ar laimingas esi su 
lenke? Jis atsako: taip laimin
gas; bet nevelyčiau savo neprie
teliui tokios “laimės,” ir nu
leidęs galvą — tyli. Dar ko 
nori klausti, tai atsako: susi
mildama, nebeklausk — jau aš 
prapuolęs, tai ir viskas. Užklau
sus: tai kamgi taip darei jis 
sako: kaip lenkai visados užsii
ma purvina politika, taip ir jų 
mergos su purvina politika pasi 
gauna lietuvį inteligentą, kad 
sudrumsti jo gyvenimą, sumai
šyti kraują mongoliškai-slaviš- 
ką su baltuoju. Jos tą daro su 
tikslu, o mes biedni lietuviai to 
nepamislijam.

Lietuvos inteligentus lenkės 
pasigauna savo lipšnumu ir bal 
tom pirštinaitėm apmovę ran
kutes, pasigriebia lietuvį ir už
hipnotizuoja lietuvio širdį. Kai 
jau apsiveda, tai — po piet 
šaukštai: turi nešti tą kryžių 
per visą savo gyvenimą, ken
tėdamas visokius paniekinimus; 

pats paniekintas, o jo sumaišy
ta šeimyna jį traukia prie len
kų, kurie neapkenčia lietuvių. 
Jam meilūs lietuviai ir jis no
rėčiau sueiti su jais, bet pati 
neina ir jam išmetinėja.

žodžiu nelaimingas tas lietu
vis, kuris veda svetimtautę. 
Nors būtų prasčiausi lietuvaitė, 
o geriausi lenkaitė, vienok su 
lietuvaite šimtą sykių bus ge
naus gyventi, negu su poniška 
lenkaite.

Lietuvaitė viską jaučia sy
kiu su savo vyru; jos ir jo 
vienodi papročiai, vienodi gi
minės; nors pavardės ir mintys 
dažnai skiriasi, bet tautos krau
jas yra vienodas ir visados mei 
lesnis; nes lietuvaitė niekuomet 
neįžeis taip vyro, kaip įžeidžia 
lenkaitė ar kita koki svetim
tautė.

JAU VĖL TURIME!
Komediją

“ L A I* K U S ”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

PIRK “VIENYBĖS” ŠĖRU
VIENAS ŠĖRAS

DEŠIMS
DOLARIŲ.

B
 JAU

PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra geriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė ’ gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurie nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada rcinsit lie 
tuviškų pramonę,‘ir brolių lietu
vių .Tono ir Pętro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; ne- ir < garai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rukai gerų Ci-

*) g.ar?!
Viengenčiai vietoje žyūberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restnu- 

| racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuosc ir draugysčių salėse, 

j ant piknikų ir pas biznierius, pu 
vardu rankomis padarytų

Jono-John s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų i&siun- 
čiam Cigarus visur po Amerikų j 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustčme sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie
tų, priešais Public Library. įla
šant adresuot:

NAUJOKŲ CIGAR, DIRBTUVE 
207 DIVISION AVE. 

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laiko ir vakarais.

PIRKITE
“VIENYBĖS” 5

ŠĖRŲ!

I DIDELES EKSKURSUOS LIE
“VIENYBĖS” EKSKURSIJA

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

prižiūrės “Vienybės” Redaktorius

SU PALYDOVAIS

už $203
Iš New Yorko Kaunan ir Atgal

PER BREMENĄ

UNITED STATES LINIJOS LAIVAIS

„PRES. ROOSEVELT“ ir „AMERICA“

J. O. SIRVYDAS 
prityręs keleivių ir dokumentų sutvarkymo biznyje 

Važiuos Laivu *
, n % r
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Visi, norinti pasinaudoti šia nepaprasta proga atlankyti 
Lietuvą, privalo pasirūpinti pasportus ir kitus dokumentus.

• į i j , -, ' > r <1
Kurie nėra piliečiai Amerikos, turi dabar jau per “Vienybę” 

paduoti Amerikos Valdžiai prašymą sugrįžimui ir pasportams.

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

Reikia turėti taksų rasytes už 5 metus einant ant laivo.

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

U. S. LINES EKSKURSIJA
BIRZELIO-JUNE 20 D.

«
šitą Ekskursiją Vadovaus ir Asmeniškai Prižiūrės

s ]
Ei i

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

Jis Važiuos Laivu

v ’v Jį * '*■ {

Visas Informacijas, pilnas ir galutinas, suteikia
.•ra

t

“Pres. Roosevelt”
„VIENYBES“

193 GRAND STREET
AGENTŪRA

BROOKLYN, N. Y.

• 11 I.’t ,h*Li

Mg®s
“America”
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Amžinojo Pavasario Krašte
Kaso Stasiukas

“Ten mūsų tėvynė, kur gerai 
gyventi,” sako vokiečiai; o ge
ra gyvent tik ten, kur daug do- 
larių gali gauti. Del dolarių 
žmonės atsisakytų ir šviesio
sios saulutės, gyventų tarp le
dų tamsybėse ir net urvuose, o 
be dolarių ar litų, tai ir gim
tinė vieta nemaloni. Bet kada 
žmogus gauna daug dolarių, tai 
jis nori ko nors dar geresnio. 
Kogi? Gal paukščio pieno? Taip, 
vieni paukščio pieno, o kiti no
rėtų gyventi šalyje, kur saulu
tė šviesiau šviečia, kur nėra nei 
šalčio nei karščio. Ar yra to
kia sulis pasaulyje? Taip. Tai 
y r a Kalifornija.

Lietuviai gyvenantieji Suvie
nytųjų Valstijų rytuose visi šįs 
tą girdėjo apie Kaliforniją, ir 
dažnai šneka apie ją, kaip apie 
ką tai labai gerą ir neprieina
mą.

Kalifornija yra plati, taigi vie 
tose yra brskį šalčiau, o višto
se gana karšta; bet, jei mes 
paimsime miestą San Francisco, 
tai ištikrųjų galima sakyti, kad 
čia yra stebuklinga vieta. Kaip 
žiemą taip ir vasarą čia gali 
vaikščioti su tuo pačiu vasari
niu žiponu, 
daug šilta, 

ir
žiemą taip ir vasarą čia

— nors, nebus per
virsimi žipono apsi- 

sermėgą, ypač naktį.

gali miegoti po šilta užklode 
pre atviro lango. Miegoti labai 
ir laibai būtų saldu, bet... kad 
jas galas — blusos!... Nuo jų 
niekur neišbėgsi; jų visur čia 
yra.

Visados čia žali medžiai ir žo
lės, ir taip gražiai atrodo, kaip 
kad Gegužės mėnesiu Lietuvo
je. Medžiai ir žolės vieni žali, 
kiti dar žalesnį; vieni gražūs, 
kiti dar gražesni, — daug gra
žesni, negu kad ant paveikslų 
išmalevota; o žolės ant pievų 
minkštos ir laibai tankios, 
kaip atsisėdi, tai regis ant pa
galvės. Sodai (parkai) čia at
dari per ištisus metus. Oras, 
sakytum, kaip ant laivo jūrose.

Nemanykite, kad čia visados 
saulutė šviečia; gana dažnai čia 
ir pilki debesiai uždengia gra
žią saulutę ir mėlyną dangti.

Sezonai visgi čia yra. Del vy
rų vasara skiriasi tuo nuo žie
mos, kad gali nešioti šiaudinę 
skrybėlę vasarą, kurios žiemą 
niekas nenešioja; o moterys tai 
žiemą nešioja žiponą (over
coat) su šiltomis kailio apykak
lėmis, o vasarą taip pat nešio
ja, tik ne visada, — daugiaus 
vakarais. Taip, kad jei kas no
rite važiuoti į Kaliforniją, tai 
neišmeskite savo šiltų drapanų; 
čia visi “svederiai” ir “over- 
kotai” tinka; galite išmesti tik 
šiltą autuvą, nes čia jo nerei-

kia. žiemą jūrėse maudytis ir 
čia šalta, dėlto niekas nesimau
do.

Miestas San Francisco turi 
virš pusės miliono gyventojų; 
stovi labai gražioje vidtoj, — 
kalnuose tarp jūrių. Už 5 centus 
gatvekariu gali važiuoti nuo jū
rių lig jūrių. Gyventojai, žino
ma, daugiausia baltveidžiai; bet 
čia gali matyti žmones visokių 
tautų, kokios tik yra pasaulyje. 
Lietuvių yra mažai; yra latvių 
— ir labai daug yra rusų — vi
si tie, ką ne už carą meldžiasi, 
bet carui meldžiasi. Nemaža žy
dų, vokiečių, ispanų, meksikie
čių, italų, japonų, kiniečių, juod 
valdžių ir 11.

čia yra labai daug nuomon 
leidžiamų kambarių, todėl kad

nuomos labai augštos, Už 35— 
40 dol. į mėnesį gali gauti tik 
du kamlbariu. Per tai 'žmonės 
gyvena labai ankštai, o kam
bariai stovi tušti.

Perdaug didelių dirbtuvių čia 
nėra; bet kam sekasi, tai ir čia 
gali gyventi neprasčiau, kaip 
New Yorke, nes ir čia — Ameri
ka.

Kitą syk parašysiu daugiau ir 
svarbesnių žinelių, ypač tiems, 
kurie 
pačia 
rasti! 
storą
tai ištuštins. Bet pirma, negu 
bėgti, turite persitikrinti, kad 
kas nors paskui jumis nesive- 
ja, o jeigu nesiveja, tai — ne
apsimoka ir bėgti!...

mano... bėgli su svetima 
ten kur negalėtų niekas 
Gali bėgti, jei turi pinigų 
krepšį, — kol atvažiuos

Papa — Lenkijos Pilietis
r Želigovskis geriau nepasakys.

Kaip Papa Pasakė

Varšuva. — “Rzeczpospolita” 
plačiai aprašinėja, kaip balan
džio 11 
k i ilsius 
ninkus. 
tos čia

vie-

asis-
Ka-

(Ką ant to gerbiamieji Lie
tuvos “krikščionys” pasaky
sit?) — “Liet, žinios.”

Pasaulio Pabaiga
(Feljetonas)

Rašo Pabudęs Vaidyla

no, kad nakty kunigėlis, su vi
su suneštu auksu kaž^kur iš
važiavęs, o “nebijantį” pašau-1 
lio “pabaigos” likusį turtą taip- 
•pat išvežė. !

Tuomet tai tikrai kilo tarp bo 
belių-davatkų pasaulio “pabai
ga,” nes pradėjo vieną kitą kal
tinti... o drauge ir muštis...

ii.da tai tikrai buvo pasaulio 
“'pabaigos” įvykinamas nevie
nai davatkėlei.

O kunigėlis, sugriebęs auksą, 
išvykęs kitur linksmai sau ūlia- 
vojo...

h
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Kūdikio Svoris ir Miera

fiUme tkyrinje nra laika, 
no. talko crUėennltne rei

kalu. jdomltu bOaiančioma 

motliioma Ir tnotinoma jau
ny kUlkly.

K Adikly aprūpinimu Ir po- 

nijlmaa yra dalyku <y.oa 

avarboa kelmynai ir tautai 
ir mes jautame, kad tai 

yra dalyku. kur)' mta tu

rime regulutakala laiko- 
tarplaia •įvirai Ir laia.al 
perfvlldenU.

kUDIKIv 
EROVe s skYRIU^

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

c.

. Kūdikio svoris, ypatingai didėja bč- 
I gy pirmųjų dviejų savaičių. Po to, iki 
penkto mėnesio ūgio didėjimas eina 
laipsniškai, kuris tęsiasi nors jau ne 
taip sparčiai, iki metų galo. Bėgy an
trų metų kūdikis paaugėja keturis pen
kis colius; bėgyje trečių, nuo trijų iki 
keturių colių; bėgy ketvirtų, nuo dvie 
jų iki trijų, o nuo šitų iki vienuolik
tu kūdikis veik kasmet paaugėja vie
nų ar du coliu.

Laikotarpis kuriame kūdikis labiau
sia auga yra pirmieji penki jo gyve
nimo mėnesiai, ypatingai jis didėja ant, 
raine mėnesyje, kuriame kūdikis turė
tų dagauti po šešias ar astuonias un
cijas svorio.

Sekanti lentelė parodo vidutinį svo
ri kūdikio nuo pat gimimo.

Mergaitė----------------— — — 25.5
Toms motinoms, kurios turi kūdikius 

bet negali jų žindyti, rekomenduoja^ 
ma Borden's Eagle Pienas bonkutė- 
mis. Tai yru puikiausias pienas ir ge
riausias cukrus, moksliškai sumaišy
tas ir prirengtas. Borden’s Eagle Pie
nas-yra maistas btidavojąs stiprias ko
jas ir .sveikus kūnus, .lis kūdikiui su
teikia svorio, kuris reikalinga Sveika
tai ir normališkuniin. Jis remiama ir 
rekomenduojama gydytojų per 65 me- 
t lis del-i jo angšLos kokybės.

Skaityk finos straipsnius kjus sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Lentelė rodanti kūdikio vidutinį svorį

Gimus —
Berniukas — —
Mergaitė — — -

Trijų mėnesių —
Berniukas -------

Mergaitė — — - 
šešių mėnesių —

Berniukas — — ■

Dvylikos mėnesių —
Berniukas — — •
Mergaitė — — - 

18 mėnesių —
Berniukas — —
Mergaitė — — -

21 mėnesių —
Berniukas — —

T

— 12.1(1
— 11.60

16.00

20.5
19.8

22.8
22.0

“GASPADINĖ”
Knyga, Kuri Pamoko

* Kaip Valgius Virti
Gaunama “Vienybes” Knygyne

*4111

rUBLWI
UŽDEGI

MĄ*

ApSMgok Sveikata

Profilaktaa vyrams, 
geriausia npaanga 

po užsikrėtimo.
Didelė trifilw»lė 35e.

(Tnrba (4’s) $1. , 
Visose aptlokose a*< ■ 
Ran-Y-Kit Dept. A i '

92 Beekman Bt. / 
New York

Prašyk aprašymų |

——-------- -----

Kail)

Lietuvoj metams

3251 So. Halstcd Street

gerų ir teisingų žinių, 
Varpą". Siuskit pinigus šituo adresu:

_____ $2.00
_____ 1.00
_____ 3.00
_____ 1.50
užsirašyki t —

»

1

r

Kjoooiocinnoooo

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

■MM

Telephone 7867 Main

0

Nemažai ivarių ligų paiena 
tiosioginai nuo užkiotejimo.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

tarp kita ko pasidžiaugė, 
atsiminti Lenkiją, Lenkų 
tėvynę, nes jis iš dalies 

teisės pasakyti, kad turįs

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma

gumų. Patartina vartoti se

niems ir nusilpnsjusiems.

Kainos: 50 ir 85 centai

Nuo 1857 trys gentkartes kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu.

Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Gydytojų Rekoiuenduojsmafl

0

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS SESTADIENIS
Kainu Metams Su v. Valstijose
Pusei metų
UŽHienyj ir
Pusei metų

Jei norit

>»
Chicago, III.

^Varpas” yra laisvos ir pažangiosios minties lai
tai stovi už nepriklausomos, laisvos ir demokratingos 
k rastis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- 
Lictuvos ir Lietuvių reikalus.

Tel. ūso Greenpoint

Q

-

d. Papa priėmė atsilan- 
į Romą Lenkų maldi- 
Charakteringesnės 
patiekiamos.

Priėmimo salėj Papa, 
tuojant Lenkų kardinolui 
kovskiui, apėjęs visus maldinin
kus ir suteikęs jiems savo pa
laiminimą, pasakė kalbą, pradė
damas ją. lenkiškai: “Garbė Jė
zui Kristui” ir čia pat pareikš
damas pasigailėjimo, negalįs pa 
šakyti lenkiškai ją ištisą. Joj 
Papa

n* .10 
turįs 
Lenkijos pilietybę, nes ten gi
musi jo vyskupystė, ten jis bu
vęs įšventintas. Del to ši au
diencija, pasak Papos, nesanti 
paprasta, kokių būna šventai
siais metais, atvyksią čia daug 
maldininkų, kuriuos širdingai 
jis sveikinsiąs, bet lenkų maldi
ninkai sukelią jame ypatingai 
malojiių atsiminimų, kuriuos jis 
išsivežęs iš Lenkijos.

Toliau Papa ragino atvyku
sius būti ištikimais protėvių o- 
balsiui “Polonia semper fide- 
lis,” su kuriuo jie gyvenę ir 
žuvę gindami jį, ir kad jų mal
dininkų, tikėjimas ]

— Pasaulio pabaiga, — kar
tojo kiekviena bobelė, grįždama 
iš bažnyčios. Daug labai daug 
buvo nugąsdintų ir be bobelių 
“pasaulio” pabaiga. Mat šian
dien (sulyg daugumos “gudra-' 
galvių” aiškinimo), nakty Die
vas iš dangaus į miestuką pri
mėtė įvairiausių skelbimų, su 
raginimu daryti atgailą aukoti 
visus savo turtus bažnyčiai, nes 
už savaitės laiko bus jau “pa
saulio pabaiga.’’ O žmonės ryto 
radę skelbimus didžiai, daugu
ma, persigando ir tuoj bėgo 
pas kunigėlį klausti tikrai, ar 
bus pasaulio “pabaiga.” Tas tik
rai pasakė kad bus, ir liepė neš
ti į kleboniją turtus (ypač pi
nigus). žmonės tikrai persigan
do, o labiausia davatkėlės, ku
rios turėjo po galų pančiakos 
auksu užpildytų. Klausydamos 
“dvasiško” tėvo įsakymo, tuo- 
jaus kiekviena paslapčiom (kur 
nors po skvernu) nešė auksą į 
kleboniją. O kunigas kiekvieną 
meiliai priimdavo... ir išleisda-

Tėvai turėtų rcguliariškai pasverti 
savo kūdikį ir užsirašyti skaitmenis. 
Per pirmus šešis mėnesius rekomen
duojama sverti sykį j savaitę, o pas 
kui du sykiu į mėnesį laike antrųjų 
metų. Silpnesni kūdikiai reikia sver
ti dažninu. Sveikas, normalia kūdi
kis praranda dešimtį ar vienuolika 
nuošimčių savo svorio dvi dienos po 
gimimui, ir 
dienos.

neatgauna iki dešimtos

Tolimesnis 
(rajai dienai 
kalauja daugiau 
krūtis ’ suteikia.

slugimns svorio po an- 
parodo, kad kūdikis rei- 

maisto negu jam

Abclnni, kūdikis pabaigoj pirmų 
metų sveria tris sykius danginu negu 
svėrė gimęs. Kas savaitę sveikus, 
normalus kūdikis, paprašai, įgyja nuo 
keturių iki šešių uncijų svorio. Abel- 
nns augštis gimusio kūdikio svyruoja 
arp 16 ir 21 colių, o svoris tarp še
šių ir aštuoiiių svarų. Vyriški papras
tai sveria puse ar trimis ketvirtdaliais 
svaro daugiau negu mergaitės.

flL&X SHRUPSRI
Pranešu ,

Visiems pažįitamiems, draugams ir geros valios lietuviams 
atsilankyti pus mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais.
Taippat patarnauju bu AUTOMOBILIU vesolijoma, krikš- $ 
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir & 
po kiliams. Nepamirškite reikale ®

■)

dinirikų, tikėjimas pasklistu mas pydavo, kri kitiems pra 
drauge su jais po visą Lenki- testą, jog tikrai r 
ją, ka dbūtų ir Varšavoj, ir Vii- a • -
niui, ir Lvove ir Gardine, ir k« auksas j kleboniją ir darė už 
Krokuvoj visoj Lenkijoj. i *“*«> visus ‘'Šventaisiais...” o

Papai pabaigus kalbėti ir at-, P»»aHio “pabaiga” vis artinos! 
sistojus. lenkai sudainavo “Bo-1ir artinosi ir artinosi... Paskuti- 
že ros Pols'ke” ir tuo audienci
ja pasibaigė.

r netoli pa
saulio “pabaiga...” Ir taip plau

Užkietėjimo

SEVERA’S 
BALZOL

nėj dienoje, dar labiau padidė
jo aukso nešimas.., o kunigėlis 
su linksmu veidu sau vaikščio
jo.

Bu’.... jau pasaulio “pabai
gos” vakaro aštuntą valandą, 
ties miestuku sudrioksėjo — 
supoškėjo, kad daugelio ir lan
gų stiklai išbirėjo. Tikra pasau
lio “pabaiga'’ daugumai pasi
rodė ir laukė naujų “prajovų”.. 
Davatkėlės vien tik žegnojosi, o 
kai kurios net ir apalpo... Nie
kas nebedrįso išžengti iš tro
bos... Taip praėjo naktis, o pa
saulio “pabaigos” ir nesulaukė..

Ryto metą daugelis davatkė
lių skubėjo pas kunigėlį suži
noti, delko nebuvo pasaulio “pa
baigos”... bet rado klebonijos 
tik sienas ir langus... nei gyvas 
dūšios nebuvo klebonijoj...

Ir štai visai netikėtai. $uži- i< • ’ 4 r 5 i ■■ i v* > .• *
» <«MIZ\ę/U M1MVA1''ĮMf

/ ‘ĮVY*-.' ’A

Juozas Garšva
Bfaan firma garai atUaka sakančias darbus; tlbalsamaoja ir laldsja mirusias ant visokią 
kspiaią. Pograbas ranioBla nts paprasčiausių Iki prakllnliarių. Parsamdo karietas lai- 
dotavėms, TSMllJoms. krtkKynoms ir kitiems »ail vatinėj Imams.

Cirdnl minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit uignnėdlnti.

231 Bedford Ave. 6riįAli 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

OFISAI:
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TROJANKA
Registruotas vardas { S. V. Pat.

Ofisą
GROBLEWSKI

Susideda iš 17 geriausių ir švio 
žinusių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi j 
renėjų Kulnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Ttifrnto ir Tigro Kloniuo 
se, ir taip iš kitų krajnvų šalių.

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

Butaisytn per Groblnnską suvirš 
30 metų. Reikalaukit Groblausko ir 
visados gausit tikrų, lietuviškų tro- 

Ijankų.
Žiūrėkit dol mūsų markės apgy 

nimo.
Išdirbtas j dvi formatas šnknų: 

čiclos fiaknys (stambios) kaina 35c. 
už pakelį. Supjaustytos šaknys 35c. 
už pakelį. Rašykit kokių reikalai! 
jnt.

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

!silpnas formatas žaizdų ir pnžoidi- 
imu, del angščiau minėtų reikalų vi
sados vartok it Groblausko Zmiječ- 
nlką. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
bonką. Rašykit del knygutės No. V

Albort G. Groblewski

and Co.
Plymouth, Penn.

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna 8LA. Išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — |150, 300, 600 ir 1000

palalpos Skyriai — 
96.00, 9.oo ir 12.oo J savaitę.■■ t 4. , j

Del platesnių informacijų kroipkitšs šiuo adresai

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

lY/tvi i. i »v7 Aw ...

t

•1 lo. 3nd Str., Brooklyn, N. Y-
Telephone 88& Greenpoint

F

Baltis, 
i Kr*' 
plačią 
OOLD 
Balčių

URBAN’B 
šalčio), Jokių 
bakui apsiginkluok

151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. 
Telephone Grsonpolnt 1411

Kas yražmogana amžinas prialas? — 
Ji? netik FtinklanulaR ligas įvaro, bet Ir 
bų paguldo. Rot Mo. kurio vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (MlJtoUua nuo 
nebijo. Vi. 76 centus nJt 
nuo savo nuožmaus prielol

URBO LAX TARS (26 centai nl skry
nutę) yra knl kanuolč pileš kitą amžiną žino 
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuria 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir šankių Ilgą.

Lietuviškų, Bulgariškų, AlopaUskų, HomeopallBkų ir kitokią 
vaistų tegalima gauti gorų pas —

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pmnefik ką nori par
duoti, o mes parduosime į trumpą laiką su geriausiu patarnavimu.

Norėdami plikti namą ar bitnį vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

__ tarime įvairių namų ir biznių par 
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų iėmokūjimų visose dalyse

* Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir

ISusivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDOS IR PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VAISTUOSE, KU

RIOS turtas ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų Išmokėta $413,550.15
Nuo susior gani žavimo iki šiam laikui išmokėta $375,122.80 r-:

Turėdamas $1,000 galite tapti namų savininką. — Rrtvo' kostumorius ap
rūpinamo kunteisingiausiai, sutaisom viaua dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandas, sveikatą i rgyvastj, 
taippat Storų langų stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

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

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

...i.. .i.rr-
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j -^ Brooklyno ir Apylinkės Žinios i

nierius ir “Vienybės’’ šėrinin- 
kas, šį ketvirtadienį laivu “Co
lumbus” iškeliavo Lietuvon. Lin 
kimo malonaus pasiviešėjimo 
Tėvynėje. Vieny biečiai.

PRANEŠIMAS
šiuomi noriu pranešti visiems mano 

esamiem ir busimiem pacientam, jog 
aš perkėliau savo kabinetą į naują 
vielą:

221
priešais pat Williamsburgo Tilto
šte

Išsirandavoja 5 kambariai su mau
dyne, privati lobe, elektros šviesa, ir 
visi naujausi įtaisymai. Vieta labai 
graži. Atsisaukit po No. 250 Linden 
St., Kampas Knickerbocker Av., Broo
klyn, N. Y. (61)

Parsiduoda grosernė ir delikatesų 
krautuvė. Priežastis — savininkas no
ri važiuoti į Lietuvę. 266 Wyth Av., 
kampas Metropolitan Av., Brooklyn, 
N. Y. (60 .

South 4th Street

•‘Ylsnybfis" Adresui 1K3-107 Grand Street, Brooklyn, N. T., Telefonas: «417 Greenpelat
g PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

GLOBOS NETIKĖTAS
VAKARĖLIS

Liaukus su žmona; J. 
F. Lazdynjenė; P. Mi
sų žmona; M. Mikolai- 
Mikolajniūtė; J. Milke-

Pereito šeštadienio vakare, 
“Vienybės” Svetainėje buvo ne 
tikėtas vakarėlis (surprise par
ty), parengtas Lietuvių Mote
rų Globos Draugijos palinkėji
mui savo pirmininkei, K. šir- 
vydjenei “laimingos kelionės 
Lietuvon!” Nors nedaugelis ži
nojo apie tą vakarėlį, — nes 
rengta matomai pakušdomis ir 
£iu didele “konspiracija,’’ — ta- 
čiaus svečių ir viešnių susi
rinkę virš 60. Dalyvavo sekan
ti: A. Ankudavičius su žmo
na; U. Bacevičienė; Pr. Bajo
ras su žmona; p. Bagdonienė;
K. Braįnienė; K. čeūka su žmo
na; J. M Danielius su žmona; 
p. Dūlis su žmona; V. Daukšys; 
p. Jablonskis su žmona; V. Kan 
drotienė; P. Litvaitis su žmo
na; M. 
Lukšis; 
kolainis 
uis, A.
ris su žmona; p-lė Milkeriūtė;
M. Miltaikienė; M. Mįltakiūtė; 
E. Molįenė; p. Montvila; V, 
Paužienė; S. Riekus su žmona;
L. Radzevičius; Wm. Šidlauskas 
(Shedlow) su žmona; p. Stanį- 
kūnas su žmona; V. šabūnas; 
J. Struogis su žmona; J. O. Sir
vydas su žmona; M. Sirvydas;
N. Umevičienė; J. Viza su žmo 
na; A. žarskiūtė. Buvo viso 
na; A. žarskiūtė. Buvo gražus 
būrelis, tik gaila, kad korespon
dentui vąrdai nepateko.
• Tarpe žymesnių jaunimo sve
čių buvo taipgi gabūs pianistai: 
J. Bagdonas ir E. Riekus, kurie 
pasimainydami skambino per vj 
s,ą vakarą pianą, žymus smui
kininkas p. Beniulis jaunasis, 
griežė smuiku.
i Vakarėlis praėjo labai links

mu “šurum-burum: ” užkandžia 
vo, šnekučiavosi, dainavo, šo
ko ir nutriu’kšmavo iki 2 vai. 
nakties, potam linksmi išsi
skirstė namo.

Surengimu šito netikėto va
karėlio, kaip girdėta, daugiau
siai pasidarbuota šių L. M. G.

D. narių: M. Danielienės, J. 
Mjko'lainienės, O. Litvaitienės,
E. Vįzienės, A. Ankudavičienės 
ir kitų. Girdėjau, kad per va
karėlį įsirašę apie 15 naujų na
rių į L. M. G. D-ją.

Valio, darbščios Brooklyno 
lietuvaitės! Korespondentas

“VIENYBĖS”
DIREKTORIŲ
SUSIRINKIMAS

“Vienybės” direktorių susi
rinkimas įvyks Gegužės 19 d. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. 
Malonėkit visi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalu.

V a I d y b a .

SANDARIEČIAI SUJUDĘ 
DARBUOTIS DEL RINKIMŲ 
LIETUVOJE

Pereitame A. L. T. S. 1 kp. 
susirinkime, Sandariečiai išklau 
s ė smagių raportų iš savo dar
buotojų, kurie pranešė, jogei p. 
Makauskio paliktos knygelės rin 
kiniui aukų jau baigiamos pil
dyti. žmonės noriai deda aukas 
remti Valst. Liauti, rinkimų pro 
pogandą Lietuvoje.

Užbaigta Įnešimai Sandaros 
Seimui, kuris bus Clevelande 
pabaigoje Gegužės. Tik delega
tas p. Pr. Bajoras atsisakė. Jo 
vieton nominuota du kandida
tai.

Kuopa stropiai rengiasi dar
buotis dideliame piknike, kuris 
įvyks bendrai TMD., LMGD. ir 
kitų organizacijų, kurios rengia 
tą didžiulę pramogą Rugpjūčio 
2 d. Cypress Hills Parke, pami
nėjimui Amerikos pripažinimo 
Lietuvos Respublikos.

Vienas iš Narių.

GLOBA PASIUNTĖ 
VILNIAUS NAŠLAIČIAMS
AUKAS

Gegužės 15 d. pasiuntėm Vil
niaus našlaičiams $42.25 aukų, 
surinktų krikštynose pas p. Ka
stantą Vaitelį, 774 — 3rd Av., 
kurios jau buvo pagarsintos

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mūsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Ncdėldienlais ir šiaip švento- 
kostumeris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

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

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA {STAIGA 
----- o-----

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

BE ABEJO JUMS REIKIA —

■

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS
Neieškok bargenu, nes skrybėlė, tai svarbiausia dalis vy

ro apsirčdymo. Nusipirkęs pigią šiaudinę skrybėlę, sugadi
ni visą išvaizdą.

-

’ ■
B
Fa

■
u

— MANHATTAN HATS — 
firmos skrybėlės yra įgjję tvir
tą reputaciją tobulo derėjimo, 
stiprios formos ir vėliausių m a 
dų. Tūkstančiai vyrų mūsų pir
kėjų tą žino. Jei nepatyrėte 
prašome dabar pabandyti.

Nežiūrint kad mūsų rūšių 
rūmas aukštas, mūsų kainos 
lyginamai nebrangios: —

$2.25, $2.85, -3.50 ir $1.00 
Panamos nuo $5.00 iki $7.50

to,

ge-
su-

u

r MANHATTAN HATS STORES 
479 Grand St230 Grand St.

Brooklyn, N
KSaS

u 
s u 
s

. . .......... . ........ ...... a.

“Vienybėje” nr. 49. Lietuvių 
Moterų Globos Dr-ja, savo su
sirinkime Gegužės 14 d., la
bai nuoširdžiai padėkojo tose 
krikštynose buvusiems ir auka
vusiems svečiams. O ponams 
Vaiteliams Ijnkėja, kad jų duk
relė linksma augtų, o jiems pa
tiems linkėja, kad tokis links
mas svečias ponas Garnys ir 
dažniau apsilankytų!

Alena Vizienė,
L. M. G. D-jos Iždin.

APSILANKĖ SVEČIAI

Šį ketvirtadienį apsilankė re
dakcijoj “Dzimdzi-Drimdzi” ar
tistai: A. Vanagaitis, J. Olšaus
kas, J. Bikinis ir V. Dineika. 
Po vakarykščio vaidinimo pui
kiame ūpe. Džiaugiasi, kad ge
rai sekasi ir po visas kolonijas 
gastroliuoti.

Gegužės 15 d. vaidins Newar- 
ke, o 16 išvyksta į Scranton, 
Baltimore, Minersville, Pitts
burgh ir Cleveland, Ohio, kur 
dalyvaus su vaidinimais Sanda
ros seime.

šią vasarą gerb. artistai se
kamai su savim padarys: A. 
Vanagaitis ir J. Dikinis — va
žiuoja 3-ms mėnesiams ekskur
sijos automobiliu į Kaliforniją 
ir Meksiką; J. Olšauskas — Bir 
želio 10 išvyksta Lietuvon, iš 
kur rudenį pagrįžš atgal; o V. 
Dineika — paliksiąs per vasarą 
Chicagoje.

P-nė Dikinienė išvyksta Lie
tuvon Gegužės 30 d. su “Vie
nybės” didele ekskursija, laivu 
“President Roosevelt.”

— Biznių permaina. P. Svet
ka ir A. Ragelis įėjo dalinin
kais į minkštų gėrimų ir už
kandžių (lunch room) biznį, 
taipgi svetainė mažiems paren
gimams — ant 817 Onderdonk 
Av. kampas Cornelia St. Ridge- 
woode.

— Redaktoriaus ir Ekskur
santų Išleistuvių Vakarienė į- 
vyksta Gegužės 28 d. vakare, 
Miller’s Grand Assembly Hall, 
Grand įr Havemeyer Sts. Brook 
lyn, N. Y. Meldžiame vietas 
užsisakyti nevėliaus Gegužės 
26 d. “V-bės” Direktoriatas

— Stanislava Bartkevičienė, 
varginga našlė su keletą vaiku
čių, atsišaukė pagelbos į visuo
menę per Lietuvių Moterų Glo
bos Dr-ją. Išrinkta komisija iš: 
A. Ankudavičienės ir N. Urne- 
vičjenės parinkti aukų. Draugi
ja davė komisijai lakštus auko
tojams pasirašyti. Meldžiame vi 
suomenės tai našlei pagelbėti 
jos išvažiavimui Lietuvon ir ti
kėti, kad mes prižiūrėsim.

J. Mikolainienė,
L. M. G. D. Sekr.

— šauni Gimnastikiečių va
karienė. Gegužės 16 d. vakare 
Lietuvių Gimnastikos Kliubas, 
savo name ant 168 Marcy Av.,
turėjo šaunią vakarienę. Daly- 1 
vavo virš 100 žmonių. Po va
karienės buvo šokiai prie J. 
Pasėlio orkestros.

Aik- 
nau- 

joj vietoj, prie geresnių sąlygų, ga
lėsiu dar geriau patarnauti savo pa
cientam. Tiem, kurie gyvena toliau 
nuo Willinmsburgo, ar net paties Broo
klyno, manau, nauja vieta itin patiks, 
nes susisiekimas su ja 
t gus.

l’lazn). Tikiu,

Su a niršta

Daktaras
Telefonas Stagg 9105

bus tikrai pa
pa garba,

A. Petriką.
(62

PARSIDUODA
PARSIDUODA PIGIAI GERA FAR- 

MA. Pasilikęs vienas be šeimynos, 
noriu greitu laiku parduot 158 akrus 
derlingos žemės: 80 akrų dirbamos, 
(0—ganyklą ir 38—mišku. Yra 11 
karvių melžiamų, 2 telyčios, 2 ark
liui, ir paršinga kiaulė. Farma gerai 
sutvarkyta, yra visi reikalingi įran
kiai del dirbimo. Triobos visos ge
ros. Namas ant dviejų lubų, 10 kam
bariu, su fornišiu. Vanduo įvestas. 
Banės didelės del 25 karvių, del 3 
arklių, vanduo įvestas į banę. Yra du 
vištininkai. Upelis netoli banės. So
dus didelis: 60 obelių, 6 slyvos, cuk
riniai medžiai; visi įrankiai del cuk
raus darymo ir 230 viedrų. Inžinas 
malkoms pjaut. Mašina kernams pjaut 
sailo. Mašina nuimt smetoną. Name
lis del karpenterio su visais įrankiais. 
Yra 14 akru žemės rudenį artos. Ne
toli nuo State Road, maila į mokyklą. 
Arti dviejų miestelių, vienas 4 niai- 
los, antras šešios. Trakiniai prieina. 
Arti bažnyčios (airių). Kaina, jeigu 
visą sumą įneš $1,300. Jei pusę — $4,- 
700. Del platesnių informacijų, pra
šau kreiptis.

ANTHONY VALEIKA
R. F. D. 1, Woodktock, Vt.
arba B. Valeika, 930 Hart St. c-o C. 
Cerka, Brooklyn, N. Y. (60

UŽRAKINO KELETĄ IR 
LIETUVIU SALI UN U t l

NAUJI “VIENYBĖS 
ŠĖRININKAI

tau-Walter Mikalonis, geras 
tietis ir visokiuose reikaluose 
visuomenei patarnautojas, lai
kąs visuomenišką užeigą ant 
1388 Decatur St., Brooklyn, N. 
Y., per “Vienybės” Direktorių 
p. K. Stnumškį užsirašė 10 “Vie 
nybės” Šerų.

Bruno Minėt, žinomas biz
nierius ir lietuvybės rėmėjas, 
turįs savo visuomenišką užei
gą ant 61 So. 8th St. Brooklyn, 
N. Y., per “Vienybės” Direkto
rių A. šrupskį užsirašė 10 
“Vienybės” šėrų.

Sveikiname naujus “Vieny
bės” Bendrovės draugus, kurie 
vis didina šitą didelę įstaigą!

“V-bės” Administr.

Šią savaitę, tarpe daugelio vai 
džios užrakintų (pad-locked) 
sadiūnų Brooklyne, tapo užrak in 
ti ir šių lietuvių: 1) Samuelio 
Dirsiaus, Charles Dirsiaus ir 
Anthony Dirsiaus vieta ąnt 212 
Berry St.; 2) ames Degeules 
(Degutis?), Theodore Hegal ir 
John Samuels (Samulis?), 147 
Thames St. (uždaryta ant 4 mė 
nešiu). 3) Frederick ir Thomas 
Finucas (?), Broadway Central 
Hotel, Woodmere, L. L, — 1 
metams.

Del vaikinų, pa rsi renda voja kniuba 
ris patogiai įtaisytas ir gražioj vie
toj po n r. 6119 Grand St., Maspeth, 
pas Pone Witkus, ((62

Parsiduoda GroserŠtoris kartu didi 
kntesen, kendžių ir icecream biznis. 
Vieta gerai išdirbta. Priežastis parda
vimo savininko išvažiavimas į kitą 
miestą. Parsiduoda labai pigiai, no
rinti šitokį biznį tuojaus atsisaukit: 
78 Grand St., Brooklyn, N. Y. (61

UŽSIREGISTRAVO NAUJI 
“V-BĖS” EKSKURSANTAI

Prie vjso būrio jau pirmiaus 
užsiregistravusių lietuvių ke
liauti Lietuvon su “Vienybės’’ 
Ekskursija Gegužės 30 d. laivu 
“President Roosevelt” dar užsi
registravo: Agnieška Dailydaj- 
tė, narė Operetės Draugijos, ijš 
Brooklyn, N. Y.

Taipgi užsiregistravo Juozas 
Olšauskas, artistas iš “Dzim
dzi-Drimdzi, ” kuris grįžta Lie
tuvon, o rudenį vėl ketina Ame
rikon atvykti.

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

Valet Auto-Strop Razor

i •jta*ūtaMS!Kuxr-

Tel. 4428 Greenpoint.

LIETUVIAI VEDASI

Michael Zuza, 114 N. 4th St. 
su Mare Franskaitis, 24 ir pusė, 
Ten Eydk St.

Kazimieras Gimbutas, 839 E. 
19th St. su Ona Stankus, 23 
ittle St.

Augustus Karpavičius, 167 
Perry St., New Yorke, su Mag
dalena Vaitkus, 110 Butler St.

Anthony Zero, 83 Cartton Av. 
su Zuzana Maktutis, iš ten pat.

Petras 
Grand St.
kjute, 69 Euclid Av.

Dr. John Waluk
Valandos: 

nno 8 
nno 1 
nuo 6

Nedėliomis pagal susitarimų

iki 10 Iš ryto 
iki 8 po pietų 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

!

Tel. 595 Greenpoint.

Liutkauskas, 312 
su Elžbieta Pelkatrs-

IŠLEIDOM LIETUVON

Vladas Jankus, žinomas

/

hiz

270

8-10

Parmos — pilnai įrengtos, visokio 
dydžio ir kainų netoli New Yorko; 
visados bargenai. A.. Zwickor, 27 
Union Square, New York City. (61

Parsiduoda Lunčruimis geroje vieto
je. Atsišaukite 288 Wythe Ave., Broo
klyn, N. Y. (60

Parsiduoda Kostumeriškų rūbų siu- 
vykla-štoras su 2 mašinom ir presmaši- 
na. Viskas įtaisyta pirmos klcsos. 
Frank Petrulis, 158 Perry Av., Mas
peth, N. Y. (61

Reikalingas Parrtneris arba gali ir 
visą pirkti Biznis yra Pool-ruimis; 9 
stalai su visu įrengimu. Renda nebran
gi. Lease’ą gali gauti ant 6 metų. 
Biznis yra geras, nereikia, kad žmo
gus būtų mekanikas. Priežastis par
davimo — kitas biznis. Atsišaukite 
pas: K. Karčiauskas, 120 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (61

Išsirandavoja storas geroj vie 
toj ir gražus storas del groserio 
arba kito kokio biznio, arba no
rinti gali pirkti namą. L. Mi
chael, 123 North 4th St., Broo
klyn, N. Y. (60

Išsirandavoja labai prieinama kaina 
gyvenimui kambariai po No. 55-57-59 
South 2nd St. Renda už vienų kam
barį $4.00. Yra ir po 3-4 ir 5 kamba
rius. s. Klow, 57 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y. (d

Parsiduoda Lietuvoj kolonija 
su žeme pirmos rūšie. Virš 
100 desetinų su pramoninga 
plytnyčia prie pat gelžkelio 
stoties Kuršėnų. Kaina 105 
dolariai desetina. Smulkme
nas sužinoti: A. Shurkus, 165 
First • St., Rochester, N. Y.

Parsiduoda Valgykla, geroj vietoj, 
biznis gerai eina. Lease’as ant trijų 
metų. Pardavimo priežastis patirsit 
ant vietos. Atsišaukiteį Vienybę, 193 
Grand St., Brooklyn. N. Y. (68

Paieškau savo brolio Antano Kaula- 
vieiaus. Jau ilgas laikas kaip nežinau 
kur jisai yra. Man labai yra svarbus 
dalykas ji sužinoti. Prašau atsišaukti 
ar kas apie jį žinoto prašau pranešti 
Antanina Kainick, 325 E. Mt. Vernon 
St., Shenandoah, Pa. (66

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abolnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

((>8

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plauku Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Gėlės del Namų, Dario, 
Vestuvių Ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENŪB 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

adresulion

kaina ant Per- ŠTOKE*
O. Brooklyn. N. Y.

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

Kreipkitės

JONAI
173 Bridge St.,

Telephone Triangle 1450

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

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

B

fiį, mėnesį numažinta 
manent Wave, Nestle Lanoil Perma
nent wave yra geriausias, gražiai at
rodo ir laiko apie 9 mėnesius. Galima 
šlapi nt, 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

! LIETUVIŠKA AKU8ERKA

Marijona TamklenS 
pnlagų ant pareikalavimo

3

J

fOPr‘®
Ctdienų ar naktį, taipgi ir nodėl 
^►dieniais. Darbų atlieka atsakau 
^Siai už prieinamų kainų

JS 30 STAGG STREET
Brooklyn, N. Y. & 

W Tel. Stagg 6731

. AM BROZ AIT IS!
MES UžLAIKOM

Naujausios mados su pirmos rūšies 
akcijoms (Standard Action) ir su me
talinėms dūdelėms, kurie niekad ne
genda, I’layeriai, Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių iįino 
kojinių.

Turim ir antraraukių playerių ir la
bai pigią, pradedant nuo $100 ir dau
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pagaminam 
lietuviškų ir kitokių Rolą Pianams. 
Rekordų Grumafonams. Viską prisiun 
čiam į bile miestą S. V. Taisom, tū- 
ninam ir duodam lekcijas ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tok Stagg

koks

6262

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba* 
zonų.

— 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

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris 
Pentinu n&mm iš lauko ir vi
daus. Darbų atlieku greitai Ir 
pigini. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pas: 
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montieth Street 
Kampas Bashwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus Ir nl 
prieinamų kainų; taippat pasirendavoti svetainę susirinki* . 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT’Ū8) 

Vyrams, Moterims
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y.

ir Valkams
o būsite pilnai užganėdintas

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5.500 ir augščiau 
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, Kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 
— Reikale kreipkitės pas —

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

Tel. Richmond Hill 8066
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