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NORVEGAS AMUNDSEN AS BANDO
EROPLANU DASKRISTI ŽIEMINI 

ŽEMĖS AŠIGALI PER LEDU LAUKUS
Naujausi Telegramai

kanadie-t Pt Washington, L. I.

Su Juo Skrenda Dar Vienas Eroplanas. Šįmet 
Ruošiamos Dar Dvi Panašios Ekspedicijos.

Čia 
K u 
18-

VATIKANAS 
VĄ PAS 
YPATA”

RANDA LIETUVOS ATSTO- 
SAVE “NEPAGEIDAUJAMA

NEW YORK, Geg. 22. — Tapo paskelbta, kad nor
vegas Amundsen išskridęs su dvejais eroplanais ieškoti 
žieminio žemės ašigalio. Kiekviename croplane randasi 
po tris vyrus. Kelionė, jei oras bus gražus, ims apie 8 
valandas ir dar kiek bus užtrukta, iki bus rasta tikroji 
ašigalio vieta. Skristi reikės 550 mylių per amžinų ledų 
kraštą, kuriame jau yra žuvę daugelis tyrėjų.

Amundseno ekspedicija yra viena iš trijų, kuri buvo 
ruošiama šįmet. Amundsen as pagarsėjo kaipo pirmuti" 
nis radėjas pietinio žemės ašigalio. Antrą ekspediciją 
ruošia anglai, kurie taipgi oru skris, Ik*t ne eroplanais 
tik orlaiviu-dirižabliu. Trečią ekspediciją ruošia ameri
konai su laivyno eroplanais.

ROMA. — Vatikano organas praneša oficialiai, kad 
Lietuvos atstovas prie Vatikano, Macevičius, nėra “pa
geidaujama ypatav ir todėl pasitraukė. Tikrenybėje gi 
Lietuvos valdžia jį atšaukė protestuodama prieš Vati
kano nepadorų konkordatą su Lenkija.

CHICAGO. — Fordas, kramtomos gumos magna
tas Wrigley ir du eroplanų išdirbėjai, Wright ir Cur
tiss, sudarė dešimties milionų dolarių kompąniją, kuri 
įsteiga it trupia’
nais tarp New Yorko ir Chicagos, o paskui ir kitų mie
stų. Tikima, kad kompanijai pavyks tokią oro liniją pa
daryti pelninga. 
Airvr.-r— ir-— . , , .--a-.r
Kominternas Liepia 
Amerik. Komunistams :
Nesipešti

Chicago. Visą metą Fosteris 
iš vienos pusės, o Ruthenbergas 
iš kitos pjovėsi apie tai. katras 
ištikimesnis komunizmui. Vie
nas norėjo, kad komunistai pa
siliktų ‘'gryni'’ ir nesumaišytų 
su pilkomis miniomis, po ko
kias ten "Farmer Labor' parti
jas. Kitas gi norėjo, kad komu
nistai veiktų miniose. Ginčas 
nuėjo iki Internacionalo Mas
kvoje, iš kurio malonės Ameri
kos komunistai gyvena. Tas nu
sprendė, kad abi pusės teisin
gos, turi nustoti peštynes ir gy
venti broliškai. Tik išmeta gar
sų komunistą Lore, kaipo 
linkusį prie buržuazijos.

pa-

Franci j a Bijo Kaštų 
Morokos Karo

Paris. Premjeras Painleve ir

Žinios Iš Lietuvos
Toronto. Šimtai 

čių ir amerikiečių gėrė ir įvyko pirmas didelis 
ragavo naują 4.4 nuošim- Kluksų mitftigas Long 
čių alų, kurį valia Kanadoje landė. Dalyvavo 3,000 žmo- 
pardavinėti. Visi jį randa niųi 
be didelio “kiko”, bet malo
nų gerti.

Tangier. Maurų

—‘O—
New York. Kad nugalėti 

_~____ _c vadas demokratus ^kitais burmis- 
Krimas žada jau taikytis sujtro rinkimais, republikonai 
ispanais, kad turėtų liuoses žada susilieti’su kitomis par 

tijonis ir grupėmis.
—o—

Madrid., Ispanijos dikta
torius giria savo valdžią ir 
sako, kad ispanai patenkin
ti juo ir geriau gyvena ne
gu bile kada.

nes rankas prieš francus.

Washington. Komercijos 
sekretorius Hooveris ragi
na biznierius ir kongresą 
reikalauti griežto pertvar
kymo valdžios biurų ir val
dininkų. Esą tų biurų per-

Užpaliai.
Panelė O. S. vieną kartą užėjus 1 vėžius ir gabendavę į užsienius, 
vaikinui pas ją ir "besimeili- Tamsūs kaimiečiai išgalvojo,

kor.) — žydams, nes jie labai pirkdavę tiku’’ skaičius sumažėtų.
Daugnoris.

Igliauka. Jievaravo vals., Ma
nant,” suskaldė galvą geležia. Į kad žydai, gabendami vėžius riampolės apskr. Kademų part, 

darą maisto atsargą mobilizacija. Balandžio mėn. 13 
d. mūsų Adataukoj (Igliaukoj), 
tuoj po mišių ir pamokslui koks 
tai kademų partijos agentas (sa 
ko Seimo atstovas kun. Stepa
navičius) mobilizavo Adataukos 
apylinkės davatkas kovai su ko
kiais tai masonais, socialistais, 
liaudininkais, nurodydamas ko
kį tai baisų pavojų, matyt, ka
demų besočiam pilvui ir jų be
dugniam kišeniui. Tvirtino, kad 
Lietuva be konkordato su popie
žium jokiu būdu negalinti apsi
eiti, nors mes Adataukiečiai į 

visai netikim. Prirodinėjo, 
Francijos masonai nuga- 

kri-kščionis katalikus ir da- 
varo lauk jėzuitus. Mes

1 Nukentėjęs J. M. paskiau atėjęs 
nakty su savo broliais išdaužė 
langus. Visa tai kilo per "balt
akės" malonę.

— Pabudęs Vaidyla

užsienin, 
laukiamam Antikristui maitinti.

Kiek Lietuvoje ubagų. — C. 
Statistikos biuro žiniomis, su
skirsčius Lietuvos gyventojus 
fiziniais ir psichiniais trūku
mais, pasirodo abiem akim aklų

Užpaliai. ("V-bės" kor.) — 
Kovo 31 d. antradienį, į turgų 
buvo atsilankę iš Vyžonų dvi yra 1389 vyrai ir 1740 moterų, 
panelės Z. Čionai Užpaliuose nebylių — 1835 vyrai ir 1380 
taip įkaušo, kad eidamos namo moterys, kurčių — 2,25$8 vyrai 
daug kartų ‘‘ilsėjos’’ susėdę vieš 
kelio tavuose. Kažin, ar visos

i vyžoniškės taip daro?
— Pabudęs Vaidyla

Dusetas, 
Iškasė žmogaus griaučius. Uga- 
šilio kaime tūlas pil. Kuzma V., 
netoli savo kiemo dirvoje bekas- 
damas duobę, iškasė gerai užsi- 

skaičių prisaikin- j Milwankee.'wis. Manoma; la'kiusius žm»«aus griaučius, ku 
i vyru, 42 įvairio- via šįmet uždaryti visus sa- riŲ p,'e Kalvos >s abiejų pusių 

‘ * - • '*■ ■ .rasta bronzinės grandelės. Ten
dažnai iškasama žmonių kau
lai ir įvairios bronzinės sagos, 
lankeliai ir grandys.

Ig. Lapienių.

Washington. Yra gandų, 
kad būsimą demokratų par 
tijos organą remia Ku

ir 1,296 moterų, šlubų — 4,- 
957 Vyt
uos rankos — 1,583 vyr. ir 503 
mot., be abiejų rankų — 70 vyr.4 
ir 51 mot., be vienos kojos —

ir 443 mot., be abiejų 
!41 vyr. ir 207 mot.,

ir 2,666 mot., be vie-

—o—
Chicago. Sheperdo byloje Kluksai. 

pasirodė sunku parinkti ata —o—
tinkamą i 
tųjų. Iš 46 vyrų 
mis priežastimis atsisakė. Hiūnus šiame mieste, pasire 
Parinkta ikišiol laikinai tik miant taip vadinamu “pad 
du. ' lock”

Ežerėlių apskr. — 1056 vyr 
kojų — 
bepročių — 913 vyr. ir 717 mot. 
paraližuotų — 481 vyr. ir 519 
mot. Išviso 15,866 vyrai ir 10.- 
511 moterų. Abiejų lyčių ben- 
diai 26,377 žmones.

Laukiama Didelio Mussolini Žada 
Užpuolimo ant Alaus 'Skolas Atmokėti

tai 
kad 
Įėjo 
bar
Adataukiečiai net džiaugėmės . 
tokiu Francų laimėjimu, ir labai 
mums būtų malonu, kad Dievu
lis ir mūsų mažą Lietuvą nuo 
tokių ponų apvalytų. Tas agen

das »taip pat įrodinėjo, kad jau 
nuo šios dienos reikia kademam 
ruoštis prie rinkimų visomis jė
gomis. Reikia, sako, sutverti 
toks aparatas, kad kiekvienam 
kaime būtų kademų agentas, 
kad galėtų priimti jų agitacinę 
literatūrą ir suteikti žinias ką 

Mussolini pareiškė, kad džiovininkų sanatoriją (ligo- jog cicJikai esą bedieviai^ ne- veikia kitos partijos. Kartu pla-

Meteliai, Alytaus apskr. — 
Velykų evangelija. Mūsų "die
vobaimingas’' klebonas pirmą 
dieną Velykų švenčių bažnyčioje 
iš sakyklos pasakė keliolika žo
džių evangelijos apie Kristaus 
prisikėlimą iš numirusių ir nuo 
minimų žodžių tuojau priėjo to,

Džiovininkų sanatorija. Lie
tuvos raudonasis kryžius ruošia 

prita- sj pastatyti A. Panemunės misDetroit, Mich. Geg. 21 parda
vinėjimas 4.4 nuošimčių alaus riant, 
tampa legališkas Kanados pro- It&hja karo nine). Tafh reiVfrFui žemės iV pripaiįw^^?ky4»s'.*kumgą ir In£, tūi® nrt uad^bę ėtfniapiųr Vfe-’ ‘ .
vincijoj Ontario, kuri guli kaip 
tik skersai Michigan valstijos. 
Skersai Detroito yra miestas 
Kanadoje, vardu Windsor ir ten 

. . . . »»».•» trumpu laiku įsisteigė dvylika
Anglail Nenori uztlk-^ Ihotelių, kur alus bus pardavi- 
rinkti Lenkijos Rubežių nėjamas. Tą alų nevalia bus par 

. įduoti prie baro, bet tik koštu- 
’ i mieriams, kurie sėdės už stalų. 

Laukiama, kad apie 200.000 a- 
merikonų pirmą dieną keliaus į 
Kanadą "alaus paragauti.’’ Kel- 
tai (ferries I darys ger* ir'jd neprAęsdama pn iuokos.

it.-..,-, • tajpgjt Alaus lx>nka 
centai. Bravorai ima 
pus back į.

London. Anglų diplomatai, j 
perskaitę Francijos paruoštą at 
sakymą į Vokietijos pasiūlymą 
užverti saugumo sutartį, kuri 
užtikrintų vakarų rubežius, bet 
paliktų atviru klausimą rytų 
rubežiaus paniekino francų raš
tą. Anglai sako, kad rytinių 
rubežių, tai yra Lenkijos, nega
lima užtikrinti. Anglai sutin
ka priimti Vokietiją į Tautų Są
jungą, jei toji užtikrina nelie
čiamybę Francijos rubežių, bet 
visai nenori pritarti francų no
rui gauti tokį pat neliečiamybės 
užtikrinimą ir del lenkų.

Kad Neištvirktų

Newark, N. J. Policija paliuo- 
savo iš po rakto Katariną Sta
to!, 32 metų, kuri papasakojo.

maršalas Petain, vadas Franci-' kad jos 64 metų vyras, išeida- 
jos armijų, turėjo ilgų pasikat-' mas į darbą, visados ją užrakin- 
įbėjimą apie karą Morokoje. Pa-'davęs "po zomku” name ant 158 
sikalbėjime pasirodė, kad fran- Seventh A v. ir dar ją pamušda- 
cai turėtų daug kareivių siusti vęs. Ji iš namų jau nuo Vely- 
į Moroką, ir tuomi susilpnintų kų nėra niekur išėjusi. Vyras 
spėkas namie. O čia vokiečiai pasiaiškino, kad pačią užrakin- 
lenda su visokiais siūlymais per j davęs todėl, •’ad ji negalėtų iš
tvarkyti Lenkijos rubežius ir 
peržiūrėti Versalės sutartį. O 
prie to viso karas Morokoje, 
sakoma, brangiai kainuos, ir 
Francija pinigų neturi.

tvirkti.

Roma. Parliamentui

las Amerikai, tik Amerika tu- ^io ministerijos išnuomuotas di nyvios. 
rinti neimti muito iš Italijos 
gabenamų prekių.

Išteisina Merginą Nušo
vusią Too Numylėtinę

„ _ ___ _______ . Toki katalikai.’ kurie tinis kleb. Lelešius šaukė pa
id delis miško plotas. Sanatorijos skaitysią įvairius bedievių laik-ivardėm iš visų parapijos kaimų 

namas bus 4 augštų ir atsieis ar raščus. nebūsią laidojami kapi- po žmogų ir užrašinėjo parar
ti pusę miliono litų. nėse. Valdžia paeinanti nuo Die-

----------- ' vo ir ją tik katalikai palaiką, o
bedieviai griauną valdžią ir tiko 
j imą. M. T. L.

Suomių laikraštininkai Lietu
von. Apie gegužės m. pusę at-

Rivcrsdalc. III. 15 metų Lu- Įvyks j'Lietuvą arti 15 suomių 
eile Wunsch čia nušovė 28 metų 
Agniešką Simneckiūtę. kuri lin
do prie jos tėvo ir meilinosi su 
juo. Del to visi juokėsi iš Luci-

Girdžiai. Raseinių apskr.
Vėl prasidėjo. Balandžio 1 d.

saliūninkai 
kainuos 25 
po $15 už

Netikusi Idėja Privedė 
žmogų Prie Galo

po to kaip Simneckiūtė atsisakė 
tėvą pamesti, nušovė numylėti
nę. Kuomet ji šaudė, sykiu bu
vo ir jos motina. Džiuri ištei
sino morg ną. Sako ji "laikinai 
buvo iš proto išėjusi."

Chatanooga, Tenn. Baptistų 
pastorius Keese, išbuvęs kunigu 
17-ka metų, rezignavo, sakyda
mas, kad jis tikįs į evoliuciją. 
Jis nepritaria kunigijos pastan
goms kovoti su mokslu.

New York. Policija vaikėsi 
vagį ties 14th St. ir šaudė į jį. 
Vagis pailgo, o policija nušo
vė mirtina’ nekaltą praeivį.

Council Bluffs, la. čia nusi
žudė tūlas Wickham, manyda
mas kad jis "broke’’ ir neturįs 
nei skatiko. Bet pasirodė, kad 
jo turėta net visa pusė miliono 
dolarių.

Amerikos Piliečių Kalbos 
Kenkia Valdžiai

Kaip Nuodytojas
Shcperdas Ginsis

Washington. Valdžia nemalo
niai žiūęi » kalbas (bankininko 
Kahn, buvusio ambasadoriaus 
Gerard ir kitų amerikonų, kurie 
dabar vieši Paryžiuje ir paša J 
koja francams, būk Amerikos 

J nota apie skolas buvusi “perank 
1 styva." Esą francai negali da

bar skolų atmokėti ir Coolidge, 
notą siusdamas, norėjęs pateną

Chicago. Advokatai, ginanti' 
Sheperdą, kuris, sakoma, nu-l 
nuodinęs jauną milionierių Mc
Clintock, atidengė savo kortas ^jnti senatorių Borah, kuris bū-
ir sako, kad jie bandys įrodyti, 
būk priešai "sufreimavę" She- 
perdą, idai t neprileisti jo 
miliono dolarių.

prie

damas nariu senato užsienio rei 
kalų komisijos ir jos pirminin
ku. gali Coolidge daug pakenk
ti.

J Puodžių Pikniką ' 
Susirinks 10,000 žmonių

Canton. O. Birželio 6 d. čia 
įvyks kooperatyvės puodžių or-į j 
ganizacijos piknikas, i kurį lau
kiama 10,000 puodžių, žada pri
būti ir Ohio valstijos guberna
torius.

lais Angeles. Tūkstančiai 
tistų*’ arba norinčių tapti __  ___________ ___________
tarnų paveikslų artistais. Holly- Alaus Saliūnais 
woode valkiojasi be darbo ir pus ’ -----
badžiai gyvena. Juos išnaudoja Ottawa. Pirmą dieną atidary- 
įvairūs Sideriai, sako Kalifor-'mo saliūnu su 4.4 nuošimčių 
nijos valstijos darbo inspekto- alaus, šimtai žmonių eilėse ai
rius. Bet sulaikyti kitų nuo at- sistojo iš pat ryto, kad būti pir 
vykimo negalima, nes visi mano 
kad jiems bus "giliukis."

"ar- 
kru- Eiles žmonių Stovi Ties

Sofia. Antras būrys kaltinin
kų Bulgarijos katedros suplaį- 
šinime, pasirodo, didžiumoje su 
s įdeda iš Francijos piliečių. Kai 
jie susirišo su Bulgarų komu
nistais - nėra aišku.

PIRK ‘‘VIENYBĖS’ ŠĖRU 
VIENAS ŠĖRAS 

DEŠIMS 
DOLARIŲ.

mais paragauti treškamo skysti 
mo. Kadangi gerti galima tik 
prie stalų, tai daug tarnų, vy
rų ir merginų, zuja apie stalus, 
nešit iami putojantį alų.

Youngstown. O. Už pavogimą 
$1 nuo praeivio, Ernest Roos 
čia gavo 10 metu kalėjimo.

laikraštininkų susipažinti su 
Lietuva, kur prabus 10—12 die
nų. Laikraštininkai bus nuo į- Girdžiuose per atlaidus Skirsne- 
vairių suomių politiškų partijų, munės kamendorius per pamoks 

----------- L‘ labai išbarė valstiečius ir lie- 
Vėžiai. Pastaruoju laiku Lie- pė atsiskirti tiems, kuriems ne- 

tuvos vandenyse priviso labai į reikia šv. Tėvo ir kunigų, nes 
daug vėžių, daugiau negu prieš esą reikia žinoti, kiek yra ereti- 
didjjį vėžių marą, kuris tęsėsi kų, kurie greitu laiku būsią at
arti 30 metų.------------------------ įmesti nuo bažnyčios, šitokių pa-

Nesenai žemės ūkio mini-teri- sakų tenka girdėti ir kitose pa- 
ja gavo iš Francijos laišką, ku- rapijose, matyt, kunigai gavo 

jiems įsakymą iš viršaus.
Davatkėlės visai išsigando, 

vėžių nes pereiti rinkimai parodė, kad 
išgal- kademų šalininkų apielinkėj yra

riame prašoma prisiųsti 
lietuviškų vėžių veislės.

Apie buvusį ilgametį 
marą mūsų liaudis turi
vojusi daug įvairių pasakų ir iš- tik ketvirta dalis visų gyven- 
vadų, žymiausi jų verčia kaltę

LIETUVIU TAUTOS
MYTOLOGLNLS 
VEIKALAS

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

Parašė J. Kraševskis, lenkiškai
Vertė poetas Fausta Kiršu

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. Liigusonis ir kitus kuni
gus bei dievus.

149 puslapių; su paveikslais
Kaina — §1.50

‘‘VIENYBĖ’’
193 Grand St., Brooklyn. N. Y

! dės. o kunigas Stepanavičius da 
Lino šunlapius. Ekspeleris.

Pajūris, Tauragės apskr. Su 
tiltu į Jūrą. Vokiečių pastatytą 
per Jūrą tiltą nunešus, čia ke
linti metai žmonės statosi lai
kinus, "vasariškus4’ tiltus dau
giausia p. Nausėdos iniciatyva, 
šitokis tiltas, padirbtas ir šį
met. Jis jau iš pažiūrėjimo pa
sirodo esąs pavojingas sunkes
niam vežimui važiuoti, nes la
bai nerūpestingai pastatytas.

Antrą Velykų dieną jomar- 
ke Pajūry žydai nupirko kelioli
ka arklių ir varė juos surištus 
per tiltą. Rods jau išėjo, tik 
paskutiniai keli brakšt su tiltu 
į vandenį ir kiti išėjusieji ark
liai už uodegų traukiami sumur
mėjo ant pirmųjų viršaus upėn. 
Ir taip ar 15 arklių, maišyda- 
mies tarp įlūžusio tilto, maudė
si gana giliam vandeny. Gera 
dar, kad drąsių pajūriškių hu-

tojų- Dabar kademų agentų pil
ni kaimai. Jie įkalbinėja rašy
tis į ūkininkų sąjungą, prižadė
dami įvairių gėrybių: mašinų, vo greit paleisti ir šiaip taip
trąšų, sėklų ir tt., kad tik "ere- išlipo krantan. J. Balkus. ,

ĮolololoĮOlcį

Didžioji Opera Lietuvių Kalboje!
“Vienybės” Knygynas seka visas naujenybes lietuvių literatūroje 

ir mene ir Šiuo sykiu gali pasiūlyti mėgėjams gaidas iš operų — 
“Faust'' ir “Sevilijos Kirpėjas” — Lietuvių kalboje.

is OPEROS “FAUST” 
po 50 centų

1. Mefistofelio serenada: “Tu, kuri dabar aapnuoji”
2. DeininntŲ Daina: “Ach juokai, man juokai”

(Margarita)
3. Margaritos daina apie Tulėa karalių: “Karaliavo

Kit kart ’’
4. Fausto daina: “Knsatina — Lyg burtai mane”
5. Gėlių Arija (Flower Song)
6. Mefistofelio: “Aukso Stabas” — Vien tik aukeaa

'aido mus! ,
7. Valentino Malda: “Aš turiu apleisti jau.”

Ift OPEROS "S E VILAS KIRPftJAS”
Po 75 centus

1. Figaro Knvntinn: “Pirmajai miesto kirpėjas priei ju>

Sity gnulu tik nedidelį pirmutinį siuntinį.
Užsakymus su pinigai# siuskite:
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Iš Keliones Po Vakarų Europą
Rašo St. Miliauskas

Redakcijos Straipsniai i-
AR APSIMOKA REDAKTORIAMS 
VIENI KITUS MOKINTI.

Nelaimingas prietykis stl pridraudimu siuntinėti 
Lietuvon “Tėvynę” (nors dar nežinoma, ar visą laikraš
tį ištisai ir ar ant visados) padarė mūsų laikraštijoje tie
siog “revoliuciją.” Vieni dar smarkiau ėmė Lietuvos val
džią peikti, kiti pradėjo Lietuvos valdžią užtaranti ir 
duoti pamokslus “Tėvynės” redakcijai. Prie pastarųjų 
rūšies, žinoma, įsiskaito laikraščiai klerikalų, kurie net 
jau peticijų blankas savo skaitytojams senai, siūlinėjo, 
kad pasirašytų ir siuntinėtų reikalavimus Lietuvos val
džiai, idant ji opozicijos laikraščiams uždarytų kelią. Bet *
prie tos pačios rūšies prisidėjo vienas ir tautiškas laik-1 *.
rastis, del kurio “persivertimo” dabar net mūsų pažan-. n2s‘ va^iQS> 
gieji laikraščiai, taip sakant, “susipjovė.”

Jeigu mės negyventumėm taip rūstų ir svarbų mūsų 
tautos atgimimo momentą, tai šita mūsų laikraštijoje iš
kilusi audra atrodytų linksmu juoku. Bet kai dabar mes, 
kaip sakėm, esame ir dar ilgus laikus būsime daug pavo
jingesnių išorinių audrų daužomi, negu šitas atsitiki
mas, tai juoko jau nėra. ■

Suprantama, kad “Tėvynės” arba bile kt/rio kito 
patriotingo laikraščio Lietuvon uždraudimas yra gryna 
nesuomonė. Jeigu Lietuvos ateities tvarkytojai blaivai 
numatytų, kokią jie daro mūsų visai tautai žalą pri-| 
spausdami ir žavindami mūsų ir be to silpną spaudą, tai 
jie pirmutinį cenzoriaus raudoną paišelį sulaužytų ir| 
prie gėdos stulpo prikaltų. Šitokio blaivo numatymo ne 
esant, reikia mums patiems blaivai orientuotis ir susitik
ti faktus tokiais, kokiais jie yra.

Tautiško pribrendimo matu kalbant mes, rodos, esa
me nebe vaikai ir žinome’ delko opozicijos laikraščius ir 
visą opoziciją Lietuvoje neigiama. Opoziciją neigiama del 
to, kad opozicija nepriklauso į valdančiąją kr. demokra
tų partiją. Tai politikos biznis. Taip turi ir reaguoti. Vai- . 
džios, kaipo valdžios, Lietuvoje mes neprivalome niekin
ti. Užtenka žymėti istorijos lapuose per laikraščius tik
tai žiaurius klerikalizmo darbus. O klerikalizmas, nors 
kažinkaip argumentuotum, visgi yra ne tas pats, ką Lie-’ 
tuvos valdžia.

Bet mums, kaipo laikraščiams, yra Amerikoje daug 
svarbesnių dalykų, negu viena, ta pati ir baisiai sausa 
Lietuvos politika. ‘Mes per savo susivažiavimus esame 
nutarę vykinti labai stambų kultūrinį programą, bet lig-* 
šiol neturėjome progos tuo užsiimti, nes visą savo ener
giją sueikvojome politikai. Laikas yra, kalbant apie šitą 
atsitikimą, tai prisiminti.

Eidami tuo ruožtu mes suprasime, kad ir dabartinė 
audra, vienų redaktorių lekcijos kitiems, yra darbas vi
sai nekultūringas ir ardąs mūsų bendrą amerikiečių gy
venimą. Kuomet redaktoriai pradeda vieni kitus mokinti, 
tai skaitytojai tik juokiasi. Pas mūs yra vienas redakto
rius jau'net priežodin įėjęs savo besigyrimais “moks
lu:” jisai sau įsimanęs lyg beesąs kokis nuo Olynipo nu- 
žfengęs profesorius uždėstinėti kitiems redaktoriams taš
kelius ant °i,” perkilnoti jų žodžius į atatinkamus kam
pučius, išrodinėti jų “nemokslumą” ar net šiurkščiai pa- 
sikolioti, jei kas iš jo tokio apaštalavimo pasijuokia. Kad 
jis pats yra grynas juokas, tai šito čia nebereikia paste
bėti. Kodėl kam ir kiti mūsų redaktoriai pradėjo jo pėdo
mis sekti — mokinimo vieni kitų?

* '
Reiškia, mes iš tikro nemokšos, jei nebeturim svar

besnio darbo, kaip vieni kitus mokinėti (mes kalbame tik 
apie redaktorius).

Del savo profesijos garbės ir del vargingos mūsų 
laikraščių padėties, redaktoriams reiktų paliauti dar la
biau savo padėtį sunkinus savitarpinėmis kritikomis. Y- 
pač reiktų sergėtis redaktoriams vieniems su kitais pyk
tis. Juk redaktoriai sudaro tokį augštą žmonių švietėjų 
luomą, kad jeigu mes žeminame vienas kitą, tai sykiu že
miname ir patys save. Užtarkime savo principus, kriti
kuokime, kas yra negero; bet sykiu atsiminkime išmin
tingą amerikonų priežodį: “Mind your own business” 
((lietuviškai bus populiaringiau: nekišk nosies į kito rei
kalus).

Amerikiečiai lietuviai vis tiek turi savitą ir dar la
bai daug ateityje reiškiantį gyvenimą, kad mums čionai 
del Lietuvos politinių kovų neverta vieni kitiems grieb-' 
tis už krūtų.

Įvertino.
“Baltimore Suu” šiaip įverti

na ateivius Amerikoje:
“Amerikos gyvenimas žymiai 

tapo įturtintas supludimu čia 
žmonių įvairių tautų, palinkimų 
ir papročių. Visais pasariis yra 
aukavęs ką Amerikos kultūrai, 
įsisunkiant į tą, ką mes vadina
me Amerikos visuomene.”

—o—
Fašistai Lictuvoje

Šiauliuose, kaip pranešama 
Lietuvos spaudoje, du vyrai, na 
ktį patikę social-demokratų at
stovą Markelį, jam sudaužė gai
vą brauningų galais. Jis apriš
ta galva sakoma parvežtas į 
Kauną. Užpuolikai nesuseiktį. 
Spėjama, kad tai “fašistai,” ku
rie žinodami Markelio keiksno
jimus Lietuvos valdžios, jam 
galvą apdaužė.

—o—
Tautos šventė — 15 d. Gegužio

Seimas nutaręs Lietuvoje, 
kad Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė turinti būti švenčiama 
gegužio 15-tą. Vasario 16-tą 

į tampa nubraukiama į šalį ir 
užmirštį — bent prie dabarti-

yra mūsų nuosavybė. “Trimis 
tas” sako:

“Reikia tuojau kelti mūsų 
tautišką jurininkavimą. Mūsų 
gyviausias reikalas plėsti jūrų 
(žvejybą, nustatyti nuolatinį su
sisiekimą savo laivais bent su 
artimiausiais uostais. Metas gal 
Voti apiė nuolatinį susisiekimą 
laivais su Anglija, kame turime 
gerą prekyvietę savo žemes ū- 
kio gaminiams, ir su Amerika, 
kurioje gyvena nepametęs su 
mumis ryšių, mūsų tautos treč
dalis.”

Gražiai pasakyta, šliupo gar
laivių bendrovei nepavyko, nes 
lietuviai neturi tinkamų jūri
ninkų, specialistų, nebuvo rei
kalingų apystovų. Pastačius uo 
stą, priauklėjus jūrininkų, gar
laivių bendrovė gali gyvuoti ir 
pelną nešti. Ant lavono vienos, 
išaugs gyvas kūnas, kuris gy
vuos.

—o—
“Amerikos Lietuvio”

Linkėjimai.
“Vienybės” ekskursijai “Ame 

Tikos Lietuvis” palinkėjo:
"Gražių išleistuvių ir malo- 

haus aplankymo tėvynės Lie
tuvos. Kaslink Lietuvos valdžios 
(sako Paltanavičius) tai užtik- 
rinam, kad būsi užganėdintas ir

Ypač dėlto, kad daugeliu atvejų mes toli gyvendami 
he viską tinkamai įmatome.

v.... ........ .-k . r .... . . -

—o—
Vokiečių Rokunda ir Lietuvių

Jau buvo rašyta, kad Vokieti
ja savo valstybinį turtą Klai
pėdoje buvo įkainavusi 600 mi- 
lionais markių ir už tą sumą a- 
liantai reikalavo kad Lietuva 
mekėtų reparacijas.

Lietuviai perrokavo vokiečių 
skaitlines ir to valstybinio tur
to rado t.'ik už 55 milionus mar-

Į kių. Lietuvos valdžia parinko 
Į Galvanauską, kad įrodytų alian- 
(tams lietuviškų rok^ndų teisin- 
■gumą, o vokiškųjų melą.

—o— 
Užsigina Purickio. 
Nauji žurnalai.

Gavome No. 6 žurnalo “Krivu 
lė,” kuri yra vienatinis paveik
sluotas žurnalas Lietuvoje. Re-# 
deguoja Kazys Puida, kurio kny 
gų “Vienybė” pirm karo yra 
išleidusi keletą.

Šiame numery telpa straips
nis apie s"omių operą su paveik 
siais įžymesnių dainininkų, Tu
mas rašo apie “Apžvalgos” lai
kus, Vaidilutė tęsia toliau savo 
romaną “Tėviškė.” ši mergina 
išsidirha į gabią rašytoją įdo
mių apysakų. Iš įdomesnių pa
veikslų yra vienas 106 metų 
senuko, gyvenančio Kėdainiuo
se. Jis tarnavęs rusų kariume- 
nėje 25 metus ir dalyvavo 1863 
metų sukilime. Turi gerą at
mintį ir girdi gerai, bet akimis 
silpnas. Pragyvenimą dabar gau 
na iš elgetavimo. 

—o—
Lietuvių Tautos Kongreso 
Klausimas
Lietuvių spauda jau užsikrė

tė lietuvių tautos kongreso šau
kimu. Visų partijų laikraščiai, 
čia ir Lietuvoje, pradeda dau
giau apie idėją rašyti. Šiaulių or 
ganas net paduoda tinkamą lai
ką. Esą, šįmet gruodžio 4—5 
dienomis sukaks 20 metų kaip 
Vilniuje susirinko pirmas Di
dysis Lietuvių Seimas. Pagar
sėjęs savo laiku J. Gabrys ir 
siūlo todėl naują kongresą šauk
ti šįmet gruodžio 4 ir kad šauki
mą vykdytų Lietuvos Šiaulių Są 
junga. Su abejomis tomis idė
jomis galima sutikti, nors lai
kas, regis, būtų patogesnis va
sarą.

Lieka tik nuspręsti klausimas, 
kur tokis kongresas šaukti. 
Mums regis, Klaipėda būtų tin
kamiausia vieta.

—o—
Palangos Uostas.

žinios iš Lietuvos praneša, 
kad iškilmingai pradėta statyti 
Palangos žvejų uostas. “Trimi
tas” delei to nurodo, kad Palan
gos uostas yra tikras lietuvių 
langas į Gintarų Jūrą. Klaipėda 
nors ir mūsų rankose, bet ji 
“sutarptautinta,” apie ją intri
guoja mūsų priešai. Bet Palan- nemalonių tėvu vaikai.”

(Tąsa)
Rytą paskirtą valandą buvom pažadinti ir 

širdingais linkėjimais išlydėti. Sakau, kaip

atstovas Italijoj ir vakare turėjome išvažiuoti į 
Capną — mūsų kelionės galą. Netyčia gatvėje 
sutikome kapitoną Liandsbergį, giminę ano 
Liandslbergo parašiusio “Blindą,” kurs dabar Ro
moj baigia architektūros mokslus, šis mus čiupo, 
pasodino į automobilį ir nuvežė Romą parodyti.

•f r ■ *■ 
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Pirmiausia, teko būti vienam sodne Umberto 
I. Iš visų ten matytų grožių, daugiausia man pa- 
tiko sodno tyla ir prūdas su keletą plaukiojančių 
ančių bei juodąją gulbe. Kaip tik ji pamatė mdš 
pakrantėj, tuoj atplaukė ir prašė maisto. Savo 
mažutėmis akutėmis prašo ir kad galėtų, rodos, 
prašnektų: “duokite man ką nors, nes aš alkana, 
o šitam prūde nieko nėra ir gyvenu iš gerų žmo
nių malonės.” Parodžiau pirštą, ji snapu čiupo 
pirštą ir norėjo jį praryti... kad būčiau žinojęs, 
kad čia gyvena geroji gulbelė, būčiau jai maisto 
atgabenęs; bet kur čia žmogus viską žinosi!... 
Atėjo kitas žmogus, jis, matomai, žinojo apie al
kaną gulbę ir ją papenėjo. O kokis tai puikus 
paukštelis, kokis jaukus!... Myliu aš gyvulį ir 
gražų paukštį. Gal tai yra mano nesąmonė, bet 
tegul man užtai bus dovanota.

Iš sodno nuvykome į šv. Petro baziliką —

IV. Roma

su 
žmogus tik apie šunystes manai, tai ir manai, 
kad visi pasauly šeimos. Bet ne visi pasaulyje 
šeimos ir dabar aš nebijau bile kur Italijoj nak
voti ir vidunaktį eiti...

Milanas tiek pasiliko mano atminty, kad tą 
vakarą atvykęs pas tūlą barzdaskutį nusiskutau 
barzdą ir nusikirpau plaukus. Dieną Milano ne
mačiau. šeštą valandą ryto greitasis traukinys 
mus išvežė į Romą, kur turėjome atvykti apie 
devintą valandą vakare. Taigi per Italiją važiuo
jame dieną, kas labai svarbu.’

Dabar Sausio'10 diena. Lietuvoje turėtų bū
ti apie 20 laipsnių šalčio, o čia tik šalna nakty 
buvusi. Aplink lygumos, o tos lygumos supjaus
tytos į “rėžius” kaip senovėje Lietuvoj. Tvorų 
niekur nesimato, o tik ribos laukų apsodintos vai
sių medžiais ir vynuogynais. Namai — neroman- 
tiniai, tai paprasta degtukų dėžutė galu pastaty
ta, kurioje žmogus, ožka, karvė, asilas ir arklys 
randa sau lygią pastogę... žemės stoka verčia 
■namus kelti į augštą. Šalis labai tirštai apgyven
ta, Pasiskaičius aprašymų apie Chiniją, čia gali
ma visame matyti tolygumą. Bet įvažiuotos lygu
mos iliuzija per porą valandų baigiasi, praside
da vėl kalnai, tų pačių Alpų atžalos, kurios tęsia-j tąją katalikybės tvirtovę. Taip, ištiesi) tai yra 
oi išilgai visos šalies, šalis baisiai biedna ir žmo
nės suskurę; kur tik galima kalnuose, ką nors pa 
sodinti ar pasėti, visur pasodinta ir pasėta. To
kie kai Pennsylvanijos Allegheny kalnai, čia nuo
lat apgyventi ir apdirbti; kur nei vynmedis ne
auga, ten pasodintas alyvos medis ir laukiama 
iš jo vaisiaus. Kokis vargas čia gyventi! Pakilk, 

____ ___ ______ _________ susimildamas, jei nori, kasdien apie kokį kilomet- 
turėsi geriausią užuvėją. Kaip jrą kalnų briaunomis ir nusileisk, tai pajusi, sko- 
aš važinėjau, tai man puolė į nį šio gyvenimo. Prireikė tau druskos, — dumk 
akį tokie dalykai: kur važiuo-j į pakalne ir lipk vėl kilometrą stačiai, kaip kope- 
ji pro kleboniją, tai pamatai ku-'čiomis... Nepakaustytais pusbačiais storomis vi- 
nigą su lopeta, su grėbliu že
mę dirbant, daržus taisant. 
Kaip važiuoji pro karčemą, tai 
matai keletą vežimų su nuvargu 
siais arkliais bestovinčius, o kar 
čemoje 'kaip avilyje bitės dūz
gia. Liaudininkus Kaune sutik
si Kaune pajus (šėrus) parda
vinėjant. Bet jeigu užsiminsi a- 
pie nakvynę, tai tuojaus pa
bėgs, sakydami — gutbai. So
cialistus ir bolšoyi'kus jeigu no-

nimis, į kalną neįlipsi, dar jei biskelį palijo. 
TokiS sunkus gyvenimas automatingai paverčia 
žmones į mažai į žmogų panašius sutvėrimus.

Bet žmonės dori ir širdingi. Man teko apie 
šešis metus išgyventi su rusais Įvairiose Rusijos 
šalyse jau po 1914 meto, tai pasakysiu, kad ru
sai ir italai daug turi i vieni kitus panašumo. 
Kodėl italai Amerikoje nepakenčiami, pakalbėsiu 
vėliau, kaip prieisiu prie Pietų Italijos. Dabar 
tam dar neatėjo eile. O nepakentimo pradai atei
na iš načios Italijos — kaip man dabar išrodo.

Traukinys atėjęs į kalnus, vėl nuolat*, ęifia^į
rėsi sueiti, tai ieškok vakare, ■ viršų. Porą valandų paėjęs pasiekia šalnas ir 
juos atrasi su frakais apsirė- sniegą, paskui vėl porą valandų ritasi pakalnėn 

' ir kaįp nusirita, tai staiga visa gamta persi
keičia: čia auga kopūstai, lubinas, burokai, ma
tytis ant medžių orandžių ir mandarinus. Kiti 
medžiai be lapų. Šilta kaip per šventą Joną Lie
tuvoj. Ties stočia, traukiniui sustojus, matosi 
parašas: “Osteria di st. Antonio,” kas reiškia 
“Karčema švento Antano...” ir žmonės vyną ge
ria. Vėliau Italijoj, ypač jos mažuose miesteliuo
se pastebėjau, kad ypač senesnės karčemos vis 
pavadintos šventųjų vardais...

Traukinys ritasi į pakalnę kas minutė gmuk- 
daifias į beskaitlingus tunelius. Sekmadienis, o 
žmonės laukus dirba ir joki šventė nesijaučia. 
Kas tai gali būti, nejaugi Italija toji katalikybės 
lopšys, pati netiki į tai, ką kadaisiai pag’imdė 
ibei išauklėjo? Taip yra, ir tai faktas klerikalams 
labai nemalonus; bet tai faktas, ir katalikybės 
Italijoj nėra. Plačiau šiuo klausimu pakalbėsiu, 
kaip prieisiu prie šventų metų aprašymo. Nema
lonu bus mūsų klerikalams pasiskaityti šį mano 
rašinį,, bet parašysiu taip, kaip mačiau, visą tei
sybe, nors ji būtų klerikalams labai nemaloni bei 
neskani, žinoma, mano šis rašinys bus pavadin
tas šališku. Tegul sako, ką nori, bet rašysiu tei
sybę.

Iš Milano teko pervažiuoti viduriu terito
rijos Į Romą, vakare lygiai devintą valandą trau
kinys sustojo Romos stoty, čia tuojaus' mus už
puolė įvairiomis kalbomis kalbą viešbučių pasiun
tiniai ir vienas jų nuvedė mus į mažą viešbutį, ne 
toli stoties, čia tarnaitės kalbančios angliškai ir 
franciišlkai nuvedė mus į kambarius. Aš sakau ko 
legai: “eisime dabar vyno pasiieškoti.” Išėjome. 
Tuoj už kampo “Gaterio” (karčema). Mano ko
lega, vienoj f rančų karo mokykloj per du metu 

įbaigęs “augštus mokslus,” turėjo tikrai francis- 
jką paprotį — visur be kepures'” stovėti, 0 Lietu- 
iVoje tai mūsų fonams tas labai patinka. Tai ir 
karčemoj tuoj nusivilko paltą ir ant kablio pa
kabino, apsišukavęs plaukus ir priėmęs bšvaiž- 
dą “kultūringo” žmogaus. Aš nė kepurės nuo 
galvos nekėliau nei paltą nesivilkau. Italai — 
svečiai žiūri į mano draugą, o šeimyninkas tur
būt buvo pamanęs, kad mudviejų buvo ateita ant 
Visos nakties... Išgėrę apie du litru vyno užsimo-r 
kėjonfe viso labo penkias liras, arba 20 ame
rikoniškų centų. Na, bet jau gana; po šito gėralo 
reikia skubinti į lovą, nes pabuvęs kiek gatvėje 
— namo nepataikinsi... Vynas veikia ne tuojaus 
kaip degtinė, bet už kokio pusvąlandžio.

Kaip sumigome, tai tuoj ir išaušo. Nuėjome 
ieškoti mūsų Atstovybės, kuri yra ant Corso 
d-Italia 25, ir apsukę kėlės gatves, besiginda
mi nuo įvairių užpuolikų su įvairiais tavorais, 
atstovybę radome, čia mus sutiko p. Klimas — I

džiusius ir beieškančius darbi
ninkų, kad palengvinus jų kiše
nes nuo kelių centų.”

žiūrėsime, ar visi tie prana
šavimai išsipildys.

. —o—
Išaiškino Socializmo Atsiradimą 

Pas Lietuvius.
“Ryte” tūlas mokytojas duo

da įdomią teoriją apie atsiradi
mą socialistų lietuvių tautoje. 
Jis pirmiausia neginčinama nuo
mone pasistato sekamą: “Senai 
pastebėta, kad mūsų tautoje, ku 
rią sudaro veik vieni ūkininkai 
ir smulkūs miestelėnai, nėra ti
kros dirvos socializmui.” Su 
tuo galima ir sutikti.

Socializmo ir bedievių atsi
radimą minėtas mokytojas to
dėl aškina — žiaurumu lietuviš
kųjų tėvų, kurie esą nemyli sa
vo vaikų kaip reikia, ir dažnai 
verčia eiti į seminariją, Į kuni
gus, kuomet vaikas visai to ne
nori. Psikoanalyzės gi mokslas 
įrodęs, sako mokytojas, kad jei 
tėvai žiaurūs, nemyli savo vai
kų, tai vaikai, savo keliu, ne
mėgsta tėvų ir net galvoja juos 
prašalinti, nužudyti. Kadangi 
tokias mintis visuomenė niekina 
ir draudžia, tai tos mintys tam
pa nutremptos į taip vadinamą 
“pasąmonę,” kuri yra didesnė 
už žmogaus sąmonę. Ten jos ne 
išnyksta, nes niekas neišdįla, ką 1 
žmogus yra mąstęs, pergyvenęs, 
ar matęs. Jis gali tai sąmonėje 
pamiršti, bet pasąmonė to nepa
miršta. Tos mintys verda, vei
kia ir lieja susikaupiančią en
ergiją kitais takais: vietoje kil
ti prieš tėvą gimdytoją, tokis 
blogai išauklėtas vaikas kįla 
prieš “surėdymą,” visuomenę, 
valdžią ir prieš Dievą, žodžiu, 
prieš visokį autoritetą.

Taip paaiškinęs dalykus, mo
kytojas sako, kad kraščiausi ir 
aršiausi socialistai ir bedieviai 
esą “tėvų nuskįjrėlių, girtuok
lių, nesugyvenančių, ar šiaip

tvirtovė... Keisto ūpo žmogus įgauni ir keistas 
pats pasidarai. Tai ne kas kitas, kaip pasaulio 
meno mažėjus. Prieš baziliką stovi miškas kolo
nadų elipsinėj formoj, žmogus nustoji akies pri
prasto masto ir kaip nepasakysi, tikrenybėje di
džiai pasirodo trigubai didesni negu tavo sąmo
nė sako, 
to dailės 
tai eina 
Vatikano
karabinieriai; o toliau už durų Papos gvardija — 
juokingais kirviais apginkluota. Tradicija. Tra
dicija kieta. Be vizos papos pralotų į Vatikaną 
neįeisi.

Priešai tavęs kalnas amžiais sukrau- 
ir meno turto; romėnų styliaus laip- 

i baziliką; šalia tarp kolonų rubežius 
su pasauliu, o tą sieną daboja Italijos

(Toliaus bus)

i

'o- o o

DAUSŲ ŽVAIGŽDELEI

Tylią vasaros naktelę
Ant dangaus mėlyno skliauto 
Išvydau ją skaisčią gražią, 
Lyg deivių toliųjų deivę,

• auįį^pįpduliąjg., /

Tylią erdvę suliūliavo 
Šiaurės vėjai sumirgėjo 
Sodo lapai tylutėliai. 
Suliepsnojo mano siela 
Šventos meilės ugnimi.

Ir pamylo ją širdelė, 
Ir bangavo meilės jausmas 
Į zefirą... į padangę,.
Ir pakitęs, lyg paukštelė 
Siekiau jąją svajomis.

Biržai, 25-l-29d. — Bern. Brazdžionis
o———---- o---------------o

PLAUKIA DAINOS

Plaukia'dainos tyros, skaisčios; 
Iš surūkusios bakūžės, 
Kuri stovi prie giružės, — 
Plaukia dainos tyros, skaisčios.

Jas vėjeliai švelnūs glosto
Ir pasaulin jie vilioja,
Ten, kur stygos, kauliai groja, — 
Jas vėjeliai švelnūs glosto.

Dainos ilgesio ir meilės, 
Įšipindamos į skausmą; 
žmonėse žadiną jausmą, — 
Dainos ilgesio ir meilės.

Jų buveinė vargšų širdys, 
Kurios sunkiai aimanuoja — 
Tulžį bedamos dejuoja, —

■ Jų buveinė vargšų širdys.
Imsrys.

9 o- o

ŽENGIA ŽINGSNI

žengia žingsnį mergužėlė, 
Dreba jos širdis;
Meta žvilgsnį į bernelį — 
Laukia ką sakys...

Dega širdis meilės liepsna, 
Veidas rausta jos — 
Nor bernelį sutikt vieną 
Nakties sutemos...

v
■ ■ > tą.'

fe

Tart žodelį mylimajam, 
širdį jo užburt,
Ir rankelę spaust brangiajam 
Meilėje užkart...

— J. žvelgimas,

2
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VILNIAUS VADAVIMO KOMITETO 
NARIO PASTABOS
Rašo Dr. A. K. Rutkauskas

Jau atėjo lai'kas tautinius rei
kalus visoms sriovėms, bendrai 
vykinti. Matome, kad net Lietu 
vą valdančioji sriovė Lietuvos 
tautinių reikalų nesugebi apgin
ti. Matome, iš įvairių lietuviais 
apgyventų vietų, kįlančius su
manymus — rengties prie Tau
tos Seimo, šiuo kartu kalbama 
apie visos lietuvių tautos seimo 
surengimą. — ne apie Lietuvos 
valstybės geimą. Mat mūsų tau
tos, beveik pusė yra už dabar
tinės Lietuvos rybų — svetimų
jų valstybių priespaudoje tebe- 
vargstančių. Tos lietuvių tautos 
dalys, kurios nesitiki, kad da
bartinė Lietuvos valstybė pa
jėgs jas išvaduoti, nori tokio 
visos lietuvių tautos seimo. Čio
nai kalbama apie tuos lietuvius, 
kurie jaučiasi nuskriaustais dė
lei jųjų nuo Lietuvos — prieš 
jųjų pačių norą, — atskyrimo. 
Ilukštės apylinkės, Vilniaus, 
Gardino ir Suvalkijos bei Prū
sų lietuvių, podraug ir Angli
joje, Amerikoje, Argentinoje, 
Kuboje, Suvienytose Valstijose 
ir Kanadoje ir kitur gyvenan
tieji lietuviai — nori tokio sei
mo, kuris mus visus suvienytų

ir nuo Lietubos žemės sveti
moms valstybėms pasidalini
mo, ant visados apsaugotų. Pa
vergtųjų Lietuvos žemės plotų 
Lietuvai grąžinimas, sudarytų 
demokratiškesnę Lietuvos val
džią. Su padidinta Lietuvos val
stybe augtų ir Lietuvos įtaka 
ta rp ta u ti n i u ose kl a us i m uose.

Klausimas rimtas, svarstyti
nas ir be atidėliojimų — priva
lėtų būti įvykdintas.

Kolei busimasis lietuvių vi
suotinas seimas įvyks, labai gei 
stina, kad, bent Suvienytose Vai 
stijose (Jungtinėse Valstijose) 
ir Kanadoje, mūsų sriovSs visur 
steigtų Vnliiaus Vadavimo Ko
mitetus su centru Kaune.. To- 
kis sriovių sutartinas veikimas 
bus pirmas žingsnis ir prie su
siderinimo.

Dar nėra metų, kaip Chicago- 
je įsikūrė Vilniaus Vadavimo 
Komitetas ir jau darbu įrodė, 
kad šitame bendrame darbe yra 
progos vieni kitus pažinti ir pa
mylėti.

Jeigu rimčiausioji lietuviai vi 
sur bandytų įkurti Vilniaus Va
davimo Komitetus, imant pa
drąsinimo iš Prof. M. Biržiš-

kos ir Doc. Kan. Juoz. Tumo 
Kaune, tai veikiai pajustume, 
kad sutartinas, besriovinis, tau 
tinis darbas — lenkų pavergtuo 
sius lietuvius gelbėjant — už
degs mūsų širdyse labai malo
nią savųjų pakantą ir brolybės 
meilę.

Kurie moka nuosekliai veik
ti, tokie lai ir pradeda Vil

Geras paprotys
Raudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

J aivos odį sveika ir kad turit! puikius 
viliančius plaukus. t

Ruffles
sunaikina pleiskanas, ta svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c Šiandien
, pas savo vaistininką. 75c kuomet 

siumčiama tiesiog iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER * CO. 

Berry & South 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

PUIKŪS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS I!

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite
S. POCIŪNAS

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

Įg

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA ir DIRBTUVĖ

gerinusiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimų. Ti
kras, pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per I5-kų*metų prityręs
INSPEKTORIUS L. TIKNIAVIČUS 

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

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

NEW YORK AUTO SCHOOL
■28 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York City

ĮSISENĖJUSIOS VYRŲ- 
MOTERŲ LIGOS PASEK- 

MING ATLYDOMOS
Moderniškais Būdais

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

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

— Kainos mano Prieinamos —
Asmeniškai kiekvieną peržiūriu.

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

Pasitarimas ir Kvotimas Dykai!

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

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

niaus Vadavimo Komitetų įikūri 
mo darbą vykinti. Vilniaus Va
davimo Komitetas Chicagoje — 
gelbės ir teiks iš patyrimo įgy
tų žinių tiems, kurie reikalaus. 
Kurie kreipsis tiesiai Kaunan — 
dar geriau. Naujausias žinias, 
tiesiai iš kankinių lūpų — ar lai 
škų — gaudami, visi su geres
niu ūpu veiksime. Gi visų su
tartinas darbas, nors ir smul
kus, ant vietos, it sulos lašai 
varvėdami — padarys tokį ūpą 
kankinamuose lietuviuose, kad 
jie, lietuviai kankiniai, taps Do
vydais prieš išdidžius Galijotus. 
Jeigu Vilnijoje pasiklys žinia, 
kad visur pasaulyje išsiblaškę 
lietuviai juos, jųjų varguose už 
jaučia ir gelbėja — ne tuščiais 
žodžiais, bet darbu ir auka, tai 
jųjų pasišventimas šimteriopai 
padidės.

Jeigu mūsų sriovių vadai — 
netrukdytų, bet patys duotų pa
vyzdį — ir pirmutiniai imtų ir | 
įkurtų Vilniaus Vadavimo Ko
mitetus prie senųjų sriovinių 
įstaigų, tai pasekmė būtų tokia, 
kaip karžygių tarpe: liuteris, 
katalikas, žydas ar ateistas visi 
greta viens kito, bendrą priešą 
kovoja — o tojo labdaringo dar 
bo tekia galybė, kad nebūtų lai
ko šnairai viens į kitą žiūrėti.

Rašantis šituos žodžius, ne
kartą nuoširdžiai džiaugėsi su
tartino darbo pasekmėmis, ku
rias lenktyniuodami vykino so
cialistai su katalikais ir abeji 
džiaugėsi, kad darbas sekas.

Už tautybės garbės gynimą 
17 metų 8 klasės gimnazistas — 
pasmerktas 8 metams šlykščiau
si© lenkiško kalėjimo paniekini
mus kentėti. — Kas tokio jau
nikaičio gelbėjimui šykštėtų 
centų? Kas neužmirštų sriovi-

CUNARD
I LIETUVA

(por Angliju)
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nių laivakorčių

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

Pridėjus Taksų

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.

J Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai į 
leidžiami bo kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas Svarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar į

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

nių skirtumų, klausydamas to
kių žinių kokias aš šiandieną 
sužinojau (1925 Gegužės 10 d.) 
iš Antano Damaškos, 4425 S. 
Artesian Av., Chicago, UI. štai 
jojo žodžiai: “1924 Liepos mė
nesyje Martinkienę iš Pacenki- 
nės (viensėdija) užpuolė penki 
lenkai policistai, reikalavo pi
nigų (mat, jis iš Amerikos bu-
vo nesenai grįžęs); pinigų at
sisakius duoti, su kūju Martin
kėną užmušė, o jojo moteriai, 
kol pinigų nedavė, nupjovė no
sį ir ausis, o paskui jąją pa
pjovė. Vaikučius: ’ mergaitę 11 
metų ir berniuką 9 metų suriš
tus ir po lova paspirtus gyvus 
paliko to viso liudininkus. Tie 
penki lenkų policistai, nors ir 
buvo suareštuoti, bet neužilgo 
tapo paleisti.”

Tokiose sąlygose gyvenan
tiems lietuviams turi pagalba 
plaukti tiesiai iš širdžių visų 
lietuvių — Vilniaus Vadvamo 
Komiteto darbuotę dirbdami 
mes gerinus vieni kitus pažin
sime ir mylėsimės, kaip broliai.

Taigi lietuviai — j darbą! Vi
sur tverkite Vilniaus Vadavimo 
Komitetus ir susirašinėkite tie
siai su Profesorium Mikolu Bir
žiška Kaune; adresas: Lietuvos 
Universitetas, Kaunas, Lithua
nia.

Pirma kūrimo Vilniaus Vada
vimo Komitetų, sukvieskite 
Mass-mitingus protestui prieš 
Vatikano Lenkijai duotą sutar
ti, kurtąja Želigovskio vagys
tę — Vilniaus užgrobimą “šv.” 
Tėvas lenkams atiduoda. Iš su
sirinkusiųjų protestuoti, bus 
lengva Vilniaus Vadavimo Ko
mitetą sutverti.

Redakcijos Prierašas. Mes la
bai nuoširdžiai pritariame D-ro 
Rutkausko raginimui tverti Vil
niaus Vadavimo Komitetus. Bet 
mes matom daug išnašesniu dar 
bu tverti komitetus sekamu o- 
balsiu: Lietuvos Kraštų Vaduo
tos Komitetai. Mums reikės to
kių komitetų, kiirie vaduos ne 
tik Vilnių, bet ir šias sritis: 
Gardiną, Suvalkus, Rytų Prū
sus ir Palatvę. Todėl laiko nė 
energijos negaišindami tverki
me Lietuvos Kraštų Vaduotės 
Komitetus. Juos organizuodami 
nelįskim į bučį, kaip chicagiečiai 
įlindo, prisišliedami prie parti- 
vinių malūnų, kurie tą kilnią 
idėją nori išnaudoti tik ' savo 
partijos reikalams. Mes norim 
tokį istorinį darbą vesti visos 
Lietuvių Tautos vardu.

į Iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo E
MA TALPINAMA BINIOB U AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUI, BALIUI, PRAKALBAI IB ABELN4 JUDĖJIMU
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HARRISON ir KEARNY, N. J.

Vyčiu Balius ir Dvejos įžangos

kas“ laimėjo. Zbyszka turi 50 
metų ir lengvesnis už Komarą, 
tad gaila, kad lietuvis jo neįvei
kė apgalėti Kor. Kursai

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisiekia 
stačiai su laisvosios Dancigo valstijos 
pertu, Taip Arti Klaipėdos, kad lai 
ves ant kurio sėdėt New Yorke at
veža Jumis beveik į pačių Tėvynę- 
Lietuvų, nes iš Dancigo j Klaipėdą 
tai tiktai vienos nakties kelionė laivu 
bo jokių ekstra išknšcių.

.Sekantis išplaukimas iš New Yorko.
S.S. “LITUANIA” 9 d. Birželio 
S. S. “ESTONIA” 2 d. Liepos

Kainos laivakorčių:
Į Klaipėdą ' visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

IŠĖJUS Iš KANKINIMŲ 
KAMBARIO

Sutikęs žmogų, kurio ilgai ne
matė žmogus užklausė kaip tam 
einasi. “Tik išėjau iš kankini
mų kambario,“ tas atsakė. “Vi
duriais sirgau visą mėnesį, ir 
nėra nieko piktesnio už priver
stiną tinginiavimą. Dabar vėl 
dirbu. Kag rytą prabundu link
sma minčia, kad manęs reikia 
šapoje, o aš galiu nuvykti.“ Jei 
turėsite namuose Trinerio Kar
taus Vyno, niekad nepasipažin- 
site su minėtu kankinimų kam
bariu. švarūs viduriai, nebus 
nuodų, lengvai maistas virškin- 
sis, turėsite sveiką apetitą — 
tai bus jūsų padėtis, jei varto
site Trinerio Kartų Vyną. At
minkite taipgi, kad Trinerio Li- 
nimentui niekas neprilygs gy
dant raumatizmą. O Trinerio 
Galvos Skaudėjimo Milteliai ir 
Trinerio Dantų Skaudulio Lašai 
taipgi geri — pilną sąrašą gy
duolių gausite iš Joseph Triner 
Company, Chicago, Ill.

BALTIC AMERICA LINE 
9 BROADWAY NEW YORK CITY

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų

■SraHMSBnSSISSSMHMI 
Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

Nuo 9 iki 11 A. M.
’ Nuo 2 iki 4 P. M.

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

Nors vyčiai pas mus dažnai 
yra ujami už savo pataikavimą 
ir sekiojimą paskui kunigėlių 
skvernus, tačiaus kai-kada ir jie 
atlieka gražų darbelį. Vienu iš 
tų reikia paskaityti jų laikytą 
Gegužėj 9 d. Hantmano svet. 
balių. Salė buvo išpuošta pope- 
riaus gėlių lietuviškomis raidė
mis: L. Vyčiai 90-ta kuopa, ir 
labai įspūdingai visas vakarėlis 
praėjo.

Tik peiktinas kainų netvarku- 
mas. Buvo garsinta įžanga 35c., 
ir kai žmonės sueina, tai vyras 
stovi prie stalo ir vėl dar spiria 
užsimokėti 25c. už pasidėjimą 
drapanų. Tas labai daugelį žmo
nių supykino. Reiktų tokių biz
nių visados atsikratyti.

Viešnė.

ROCHESTER, N. Y.
Organizuojama Nauja Komuna 

Keliems Pasinaudoti

Mūsų draugučiai jau vėl or
ganizuoja komuną, kurios tik
slas važiuoti į Rusiją (supran
tama su kapitalu), o paskui, 
kapitalą prašvilpus, pilvu šliau
žti į Lietuvą. Į komuną bus pri
imami tik lietuviai ir norima 
sudaryti ape 50 žmonių.

Purtąs.

HARTFORD, CONN.
Kas Yra Su Vietos Lietuviais?

WILKES BARRE, PA.

Įnamis Primušė Savo šeiminin
ką Del Jo Pačios

Jau senai iš šios kolonijos ži
nučių nematyt. Ką veikia vei
kėjai Ar jau pasidavė mate
rializmo dievaičiui? Ar jau nu
leidę rankas leidžia liaudžiai pa
siduoti girtuokliavimo ir tamsu 
mo dievaičiams? Svečias.

Čionai yra taip vad. George
town priemiestis. Nors mažai ja 
me lietuvių, — gal tik kokios 
5 šeimos, vienok ši vietelė labai 

atsižymi nedorybėmis, ypač gir- 
tuoklybe, ir ypač tos moterėlės, 
kurios nieko rodos daugiau ir

PHILADELPHIA, PA.
Smagus Vakarėlis

Gegužės 14 d. Lietuvių Mu- 
zikališkoje svetainėje Liet. Muz. 
Dramatiška Draugija “Daina” 
surengė gražų vakarėlį. Pirmiau 
šia J. Jurčikonio benas sugrie-

neveikia, kaip tik gert ir apkal-Įžė ant smuikų labai gražiai. Po- 
'bėt kitus. Pažymėtina tas, kad tam Vyturiukų Choras, suside- 
čia visi 100 nuoš. katalikai ir Į dantis iš mažų mergaičių, po va-

' net sykį kun. P. sakęs, kad jis 
tik Georgetowne galįs pasilikt 
ir gerai gyvent.

Nesenai čia štai kas atsitiko. 
Buvo įnamis 4 metus gaspadoje 
pas Baltrų. Čia vaikus berods 
mokino poterių kas vakaras, vi
si velykinės ėjo. Bet štai ilgai
niui Baltrui jau nėra namie vie
tos: jo įnamis Juozukas jau va
ro lauk šeimininką; žinoma, tas 
nepasiduoda, įvyksta jau kele
tas susirėmimų ir šeimininkas 
gauna kailin.- Pagaliaus su poli
cijos pagelba visgi įnamis buvo 
iškraustytas, ir manyta, kad vis 
kas tuo baigsis.

Tačiaus netaip lengva uždrau
stus romansus likviduoti. Mei
lėje praskydusiai šeimininkei 
striokas: pati bėga ieškoti savo 
prielaidiniui “burdo.” Kurgi tau 
ir Juozukas išgyvęs pasiskyręs 
— jam ilgu be uždraustų bučkių 
ir meilių žodelių, ir jis bando 
vėl sugrįžt; Baltrus jo neįsi- 
leist, o pati vyrą keikė ir įna
mio veikė. Na, ar neatsitiks bai 
si tragedija! Vieną naktį, apie 
2 vai., kuomet Baltrus buvo 
parėjęs iš naktų darbo, įnamis 
užklupo jį lovoj miegantį ir su 
geležies “bile” taip sudaužė jam 
galvą, kad tik ką neužmušė (gal 
būt ir užmušęs, kad nebūtų pra
budęs vaikas ir nebūt šokęs 
sužvėrėjusiam mušikui ant kup
ros) .

Dabar įnamis kalėjime, o šei
mininkė ir kitos davatkos (ku
rios “šliuptarnius” baisiai keik
davo) neša jam tabaką ir val
gius. štai kas dedas tarp tų, ku
rie bijosi apšvietos ir keikia ta
riamuosius “bedievius.”

Georgetown Sargas

WORCESTER, MASS.
Zbyszko Komarą Be žado 

Palieka

Mechanics Hall buvo ristynės 
geg. 19, kur ritosi Komaras ir 
lenkas Zbyszko. Smarkuoliai vy 
rai (Komaras sveria 260, len- 
kag 240 svarų) tąsėsi net 47 
minutas, net salė dundėjo, bet 
galų gale Zbyszko metė Komarą 
per savo petį ir tas žado netekęs 
turėjo būti išgabentas iš svetai
nės.

Apart jų dar ritosi Biekša su 
vokiečiu; bet “drapiežnas dzū-

dovyste J. Jurčikonio sudainavo 
keturias daineles, kas publikai 
labai patiko, ir buvo labai smar 
kus delnų plojimas; taip rodo
si, kad niekad nenusibostų klau 
sytis tų mažyčių vyturiukų ma
lonių balselių’.

Potam mažytės vyturytės sa
kė eiles ir visos pil. Kaulinsko 
buvo gerai išlavintos; bet ge
riausia atsižymėjo: Garliauskai- 
tė, Puteikaitė, Čirilioniūtė ir 
Stanevičiūtė.

Potam didelių merginų ir vy
rų choras, po vadovyste to pa; 
ties Jurčikonio sudainavo keletą 
dainų labai puikiai.

Potam suloštas buvo juokin
gas teatras — “Amerikoniškom 
vestuvės“ ir visi artistai savo 
roles atliko labai gerai. Tik gai
la, kad nebuvo programo, tai 
nebuvo gąlima sužinoti visų ar
tistų vardai. Bet abelnai imant, 
muzika, teatras, dainos ir de- 
klemacijos pilnai publiką užga
nėdino.

Dabar pas mus Philadelphi- 
joj yra atsilankęs malonus sve
čias, gerb. A. B. Stankus, “V- 
bės” įgaliotinis. Tad pereitą še
štadienį buvo ir pas mus užėjęs 
su tautiečiu S. Masickiu.

Kaip matyt, A. B. Stankus 
yra mandagus ir pašnekamas 
žmogus, todėl jam ir sekasi dar 
buotis su “Vienybės” reikalais. 
Linkėtina jam ir ant toliaus lai 
mingo pasisekimo.

Z. Garliauskienė.

WATERBURY, CONN. 
Lietuvos Atstovas Bizauskas 

Kaipo Bažnyčios Svečias 
.----- i

Pas mus apsilankė Lietuvos 
(ar pasiuntinis), p. Kazys Bi
zauskas iš Washingtono. Jis čia 
buvo pakviestas kun. Valantie- 
jaus, prie iškilmės uždėjimo 
kampinio akmens čionai stato
mai parapinei mokyklai. Taip 
praašė ir anglų laikraščiai. Be 
abejonės amerikonai bus dikčiai 
nusistebėję, kad Lietuvos pa
siuntinis, kaipo įžymus politi
kos asmuo, dalyvavo kokios ten 
parapijėlės triobelės įkūrimui. 
Bet taip aprašė “Waterbury A- 
merican” ir taip jau pasiliks juo 
du ant balto, kad mūsų atsto
vas greičiau pribus kokios pa
rapijėlės špitolės įkūrimui, negu 
sakysim, kokiam politinės orga
nizacijos, kaip Amerikos Lietu
vių Tautinės Sandaros Seimui.

p. Bizauskas gavo pasikalbėji 
me su reporteriais pasipasakojo 
savo planus, kad kitą metą keti
nąs grįžti Lietuvon ir vesti te
nai Lietuvos kultūriniam pagra
žinimui planus. Tarp ko kito pa
sakęs, kad Waterburis esąs 
“beautiful city” (puikiausig mie 
stas) iš ko vietiniai gardžiai 
pasijuokia, žinodami, kaip išro
do fabrikėlių dūmais surūkęs 
Waterburio miestas.

Tarp ko kito p. Bizauskas nu
pasakojo reporteriams, kad Lie
tuva esanti farmų ir karvių au
ginimo šalis. Karvės gerai. Bet 
mes būtum norėję matyti save 
amerikonų akyse pastatytus, 
kaipo tautą milžinišką kovą ve
dusią su rusais ir lenkais, kurie 
norėjo mus su kūnu ir siela prą 
ryti. To p. Bizauskas pamiršo 
(ar nenorėjo pasakyti). Ameri
konai apie savo karves niekam 
nenori pasakoti, bet apie savo 
sunkias kovas prieš Anglijos 
vergiją visuomet papasakos.

Taigi p. Bizausko apsilanky
mas mūsų parapijoje tik pa- 
rapijoniškus ir tedavė vaisius. 
Tene pykstie p. Bizauskas, kad 
šituos žodžius rašome. Mes my
lime Lietuvą, bet mums ima juo 
kas, kad mūsų kovotos tautos 
atstovas lanko tik parapijas ir 
kalba tik apie Lietuvos karves.

Waterburietis.

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tę tantiSkų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šėrų, kreipkitės šiuo antrašu: 

027 W. 34th PLAOB
Chicago, Ill.

Phone — Boulevard 0527

M. M. ŠLIKAS
Lietuvis Advokatas

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.
Tel. Regent 0648
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EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Kala, kala man galvon ir lai
kraščiai ir diplomatai grįžti Lie
tuvon. Sako, ten kisieliaus kran
tai ir pieno upės neužilgo atsi
ras. Mane pametusi mergelė iš
mokino kiek skeptiškai į pūstus 
žadinius žiūrėti, bet visgi pati
kėjau. Susikroviau dolarius krep 
šin, gavau pašportą su ereliais, 
vištoms, žirgais ir kitais žvėry
no gyventojais. Važiuoju Lie
tuvon — pramonės ir prekybos 
stulpu tapti, o jei ne tai nors 
apsipačiuoti, nes Amerikietės 
perdaug jau liuosai su tepalais 
ir pudra ėmė apsieiti.

Iki Virbaliu važiavau kaip jau 
navedis. Jokio sunkaus darbo 
nereikėjo dirbti: gražus jurų 
oras neleido ožių lupti; francai 
atpratino rūkyti atimdami tabo-

ODINĖS LIGOS
yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

Ieško
$ Antiseptiškas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

ką; vokiečiai nupratino daug 
valgyti neduodami duonos. Bet 
Vinbaliuose prasidėjo skausmai 
ir dideli prakaitai. Imperialis
tinė Francija, bėdina Vokietija, 
milžinų Amerika, net prakeikti 
lenkai nė nepasirūpino dirstel
ti ką vežu skrynioje. O Virba- 
liuose iščiupinėjo alei skudurė
lį, gentim dovanom vežamą. 
Išsisukęs Scilos papuoliau Cha- 
rybdon — tai yra garsiojon uo
degon, kurios prototypas mato
mas Kauno stoty kas dieną ir 
kas naktį (ir jo vis negali pa
kakti, kaip poetas sako). Mat 
pirkau bilietą ir kroviau baga
žą. Priėjęs prie “pono” (demo
kratinėje Lietuvoje, vėliau paty 
riau, visi' ponai) stoties kasos 
klausau, kad jis man sako: — 
“Tamstų 42 kilos.” “Ar pasiu
tai, sakau, žmogau; Amerikoje 
nors sunkius daiktus teko kilno
ti, vienok kilos nesu gavęs.” 
Tik paskui paaiškėjo, kad kilos 
reiškė kilogramą. Mat nė lietu
viškas svaras neturi vertės 
Lietuvoje. Na, sakau, im tave 
paibeliai, duok čenčiaus ir aš 
eisiu ieškoti traukinio.” Ponas 
kasa išpūtė akis. Na, sakau, 
kad lietuviškai nesupranti, tai 
perdėsiu: “duok rešto, arba liku 
tį.”

Bekratydamas savo kaulus į 
mūsų' sostinę maniau: bus sun
ku gyventi. Nei jie mokės mano 
kalbos, nei aš jų. Bet nemečiau 
drąsos.

Pavuodegiavęs kaip Virbaly 
ir davęs pauostyti mano pasą 
plaukiu sau Kauno stoty per ap- 
driskėlių ir Palestinos piliečių 
jurą, Nepatėmijęs žodžių “Sau
gokis kišeninių vagių,” neišme- 
čiau inkaro ir tokiu būdu žuvo

tos juros gelmėse mano kapše
lis pinigų. Gerai, sakau, mano 
sostine, tu žinai ko tau reikia 
nuo manęs: pinigų. Ir stebėti
na, kad visi norėjo mano pinigų. 
Neklausė mane niekas ar gera 
man buvo būti, toli nuo Tėvy
nės, ar ilgėjausi savo krašto, 
ar ^sunkiai aš dirbau, ir tt. Ne! 
Bet užtai visi kaip vienas, re
gis, taip ir klausė: ar daug tu 
mums duosi pinigų? Taippat ir 
apie Ameriką. Neklausė nė vie
nas kas ten per šalis, kaip žmo
nės gyvena, bet: kiek ten gali
ma dolarių dienoje uždirbti ir 
kaip ten galima nuvažiuoti. A- 
ha, pamaniau, ir čia diplomatų 
darbuotasi, nes prityriau, 
žmonėms veržiantys kitur 
žiuoti kaltė diplomatų.

įrankiu iškelti kur nors 
ant šventos Lietuvos že- 
Prie to pasakyta: nevalia 
išvažiuoti nei dykai, nei

išvažiuoti ar bikokiu persikilno- 
jimu 
koją 
mūs.
jam
už valdžios pinigus, nei už sa
vus pinigus. Iš įtakingų šal
tinių sužinota, kad šitas parė
dymas esąs palei naująjį šven
čių įstatymą,, kad apsergėti se
nelį šliupą nuo persidirbimo.

A 1'1 '■< Kap Muni Pro Duris Metė
(žemaičio pasipasakojimas)
Nusidavimai Ropužės Aikštėj

Rašo Petras Balvočius

mus? mes neturim kur pasidėti, 
šalam, alks tą m aikštėj — pa
sipylė šimtai klausimų ir rūgo- 
jimų.

— Matot, šiandien šventa, vi
sa uždaryta. Tekį įstatymą iš
leidom.

— Kur mes pasidėsim?
— Sėdėkit namie, šeimoj, mel

Tiek toli važiavęs nutariau 
truks plis ištverti per tas Vely
kas, o kap poną atšvęs, su vi
sas pasikalbėti unt keturių akių, 
žemaitį ne top lengvo yr nu
bengto! “Liet. Ukin.”

l’IRKITE 
“VIENYBES” 

ŠERŲ!

kad
va-

LIETUVA E E TĖVYNĖS 
(Perskaičius apie “Tėvynės'’ 

ištrėmimą)

Na, tai vyrai po šimto biesų 
susilaukėme, kad pačioje Lietu
voje nebeliko tėvynės. Irgi sa
kykit sau, kaip norit — koks 
gi jau tas “krajus,” kad jame 
nei toks daiktas, kaip tėvynė ne 
gali išsitekti.

Prie dabartinės kademų val
džios Lietuvoje jau nereikalin
ga tėvynė; ją iš ten kunigų 
cenzūrininkai veja laukan, o vie 
toje tėvynės stengiasi ten privei 
sti kuodaugiausia parapijų ir 
klioštorių.

Kur jau tie mūsų garsūs šau
liai ir geležiniai vilkai dingo, 
kad jie taip lengvai ledžia tė
vynę iš jos namų Lietuvos išvy
ti? ‘

Tas jau prasčiau ir už papus 
padarytą ‘ kumpirdatą.”

žiūronas.

NAUJAUSI VEJOGRAMAI

Šiauliai. Dievobaimingoji val
džia D-rui šliupui uždraudė 
šventomis dienomis iš miesto 
pėsčiam išeiti, raitam išjoti/bri 
čka automobilium ar dviračiu

Chicago. “Draugo'’ redakto
rius Pakštas išvažiuoja į garsų 
banditų kraštą, Meksikon, pa
studijuoti geografijos, 'kuri jam 
laibai reikalinga, nes paskui va
žiuosiąs Lietuvon geografiją dė
styti.

—o—
Amerika. Vienas neramus ku

nigėlis neteko vyskupo vizos ir 
tampa priverstas pats save de
portuoti. Bet dar nežinia kur. 
Lietuvoje jis irgi nenorįs pasi
rodyti, nes tenai esą piktos kai- 
kurios merginos ir kai-kurios 
davatkos.

TARKAINIAI

“Amerikos Lietuvis,” palei
dęs redaktorių į nesugrįžtamą
sias atostogas; grąsina dar ir 
daugiaus reformų padarysiąs vi 
suomenės gyvenime: jisai atim
siąs iš “Keleivio” p. Paltanavi
čiaus pramanytą “Maikę su Tė
vu.”

Mūsų nuomone del Maikių ne 
reikėtų taip jau varžytis. Jeigu 
Maikių “trade mark“ taip bran
gi, būtų patartina “Am. Liet.” 
įvesti pasikalbėjimus “Maikės 
su Maike” (Mikelsono ir Miko 
Paltanavičiaus).

TARKOS POEZIJA 
Oi skauda man širdį 
Kas kart vis labiau 
“Tarkos”''tot negaunu: 
Prenumeruot mat pamiršau.

Pirmiausiai kreipki* j aptieką.

i,j W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Jeigu širdį tau suspaustų
Vargas netikėtas,

Jei nelaimės atsitiktų
Skausmas .negirdėtas.

Skaityk “Tarką” dieną-naktį 
Tai vaistas,patikėtas.

Neatsargumas

KATALOGAS
—o--

APYSAKOS 
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 me
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimą su dabarrtiniu mūsą___ $1.25

KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai, 
kurie po kelią metą bus verti dau
giau negu________________ $10.00

VILKŲ LIZDAS- Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laiką, kaip 
lietuviai šimtus kryžioką prigirdė 

35c 
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsą; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina__________ 75c

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
mo labai gerų ir patogių knygų 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ ________50c

Aritmetikos Uždavinynas. čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje _______________ 75c

Mokinkimos Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems Tašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų.________ __. 30c

žodynėlis Kišeninis. Angliškai lie
tuviškas ir lictuviškai-angliškas, grei 
tara suradimui žodžių. Su apdarėliais

$1.00

Naujų Gaidų iŠ Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.” Jis jų dainuoja savo kon
certuose visados ir publika jų pa
mylėjo. Kaina _______________ 75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kyse!“ Kaina _______________60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki dama del 
solo J. Gruodžio kompozicija __ 50c

JUOKIS
KAD IR
NENORI

pasveikinti su

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogu Kairėj Pusėj

VIENYBE
f Į

193 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Didyjį Katalogų Prisiunčiam Dykai

Yr toks atšlavimą vadinama 
Ropužės aikšte. Baeiškodams 
prisiglaudimą, nuėjau ir aš į 
•tou aikštę, žmonių jau buvo
kap silkių pilna. Visi tokej kap Iskitės, eikit į bažnyčią — mo- 
aš: ba pastogės, ba nokvynės.

Veini gulėjo unt akmens brū
kio, kiti stovėdami duntis barš
kina, treti keikės susirietę, Ma
zgoti ji.

— Kas yra tie žmonės? pa
klausiau priėjęs veiną dziege- 
liuotą poną, pristatytą tvarkos 
daboti.

— Pala juos žino — šis atsa-’ 
kė: sako, kad avnarkistai, 
ralius juos ten supaisys.

— Kode! tad anus leidot
laisva būti? paklausėm

— Nieko negalim padaryti — 
nusiskundė tvarkdarys.

— O kiek jūsų yr? paklauseu 
dira'sėdamas.

— Mūsų esam visa kuopa, be 
to yra doros brigados švadro- 
nas.

PA-

tep

mo?

ta.

Tai kodėl nevarot jų na-

Jie 
Tai 
Nepriima.
Tai išs'klaidykit.
Šiandien negalima, šven-

neturi namų, 
varykit j kalėjimą.

— Tai kodėl jie neina į baž
nyčią, kad šventa ?

— Netelpa.
— Tad pastatyk! t daugiau 

bažnyčių.
— švenčių įstatyme tam rei

kalui lėšų nenumatyta.
Mums su tvarkdariu besikal

bant, tik žiūriu, atlėk, kad at
lėk automobilius prisėdęs tokių 
ponatių su kapališes, su cigaras.

— Kas tie tokie ponaičiai? 
paklausiau kauniške kalba tvark 
daržo.

Tikra Lietuviška Duona 
kurių kopa 

„Garsas” Keptuve
(Seniausia

'ii'

reikalinga įstatymo 
įnešti. Esamaisiais 
galima yra namas 
parduoti, rekvizuo-

kino tribūnas.
— Kad mes neturim savo na

mų, šeimų, bažnyčių.
— Tai kodėl neturit? klausė 

tribūnas savo rinkikų.
— Tali duok mums, o tribūne! 

ėmė prašyti.
— Tani* 

papildymą 
įstatymais 
nusipirkti,
ti, žmona vesti arba nusavinti, 
bet tik darbo dienomis, šven
čių ir poilsio dienomis nevalia 
daryti! Kas turi kitokių suma
nymų

— Tribūne, man butą, šeimą 
man prieglaudą...

— O man dvarą, portfelį, ban 
kelį kokį... pradėjo, prašyti visii.

—^Gausit, gausit, viską gau
sit, tik rinkit mane vėl!

— Kada duosi?
— Kai vėl išrinksite, kitą se

siją.
—’ Rinksim, rinksim, balsuo

siu!, tik duok tribūne, gerą vie
tą, dvaro centrą, algą — 
jo miniat tik kur 
dien pasidėti?

— Įstatyme 
trumpai paaiškino

— Tai leiskit nors į kalėji
mą.

— Gerai, gerai, prašom rytoj 
nuo 8 vai. ryto, šiandien 
rytas.

Maloniai atsisveikinęs 
liaudies tribūnas sėdo vėl
tomobilį ir nudundėjo iš kur at- 
d undėjęs.

žadė- 
mums šian-

nenumatyta, 
tribūnas.

užda-

Kopa 
Taipgi 
voras 
suoraet kreipkitės
prie “Gamas” Keptuvo. Siunčia- 

ne

duonų iš 
kepame 

ir kilioms

jjtHign)

ruginių miltų, 
kėiksus, vestu- 

pokiliams. Vi- 
bu užsakymais

duonų ir į kitus mioslns.

W. MASIULEVICH 
A. SHRUPBKIS 

(.Savininkai) .

209 Bedford Ava., 
Brooklyn, N. Y. Tol. G’p’t. 2876

pons 
į au-

— Gali mane 
sūnumi.

—. Sveikinu, sveikinu! Tuo
jau nusiusiu pasveikinimo te
legramą tavo vyrui.

Vai, saugok Dieve! Jis 
neturi tai žinoti! — Spaktyva 

—o—
Prieplauką Rado

— Po ilgų ištvirkusio gyve
nimo ir girtuoklybės mariose 
skendėjimo metų, jis išplaukė, 
pagaliau, į ramų uostą: susi
kūrė šeimyninį gyvenimą..

— Taip, taip, jis vedė dvie
jų didelių restoranų savininkę.

Spaktyva.
■ r’į> : —o— L

SAVIM PATENKINTA
— Man rodosi, skersai gat

vės, pas Rusteikius girdėt, kaip 
aš dainuoju?

— Kur gi ! Kaip tik tu imi 
dainuoti, tuojau jie langus už
sidaro. Spaktyva.

‘ —o— ’’ 
Pcrdarbšti Tarnaitė 
Nesuprantu, poniute. Aš 

asmeniškai šią merginą pažįstu 
ir sunku rasti kitą, taip nuo
širdžiai pareigas einančią.

— Taip, taip, tiesa, ji labai 
darbšti, tačiau nuo to laiko, kai 
ji ėmė ir mano pareigas eiti ma 
no namuose jai nebėra vietos.

Spaktyva.

Tik 
toi?

tad

< — Tai yra liaudies tribūnai —
— Ar jiems nešventa?
— Ne, jiems nešventa — at

sakė skubiai tvarkdarys.
Tribūnai bematant pasistatė 

bačką ir pradėjo mitingą. Daug 
visokių griaudingų dalykų pri
pasakojo. Iš susigriaudinimo ė- 
miau ir aš apsiverkiau, 
del daugybės žmonių per 
stovėjau, nieko negirdėjau.

Paskutinis kap palipa,
kap iš bosą papyla: piliečiai, sa
ka, pilietės! Jūsų, saka, gau
singa gusirinkims duoda man 
progos šią progą išnaudoti, ką 
aš ir padariau. Piliečiai, pilietės, 
juk jau Kalendos baigias, vėl 
turit susirūpinti, kas jūsų rei
kalus geriausiai gina. Todėl, pi
liečiai, pilietės, garbinkit Izra
elį, mylėkit karalių ir rinkit 
ne! valio!

— Uuu! nustaugė minia.
— Kas turi dar kokių

klausimų? linksmas, delnus trin 
damas paklausė liaudies tribū
nas.

—r Kode! mūsų neįleidžia į na-

rna

pa-

Žmonos Vargai
žmona rašo savo vyrui iš 

Klaipėdos ir tarp kitko, skūsda- 
mosi, sako: “Klaipėdoje ilgai, 
tur būt, neišbūsi u, čion lovos 
tokios kietos, kad visas mano 
kūnas skaudus tapo. Tiesa, Al
fonsas, buvusis mūsų pardavė
jas, yra čionai. Jis nori grįžti 
pas mus.” Spaktyva.

JAU 
PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomenė gėrisi, kad garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už tai vietojo kas žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių (autos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie- 
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysi!; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerą Či
narų!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, ręstam 1 
racijose, štoruose, pas barbenus, • 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

Jono-Johns Cigarą 
arba brolio Petro Naujokų arba 
Vytauto. Tėmylc vardų ir paveik- . 
slų ant bakso. Per pačtų išsiun- 
čiam Cigarus visur po Ameriką, į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmyk! mes perkraustemo sa 
vo dirbtuvę Cigarų j didesnę vie- ' 
tą, priešais Public Library. Ra- į 
šant adresuoti

NAUJOKŲ CIGAR DIRBTUVfi 
267 DIVISION AVE.

Brooklyn, N. Y.
Naujokų Cigarai labai geri, 

verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laiko ir yakaraifl.
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DARBININKAI! ATYDA!
Žemiausios Kainos

Overauzčms, Kelnėms, Marškiniams 
Čeverykams, Baltiniams ir 

Rėinkotams
ARMY and NAVY STORE

259 Grand St. kampas Roebling St 
Brooklyn, N. Y
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DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO

M ■ > NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

K oriems
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198-200

kreipkitės
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MOTERŲ SKYRIUS

Af h« AVI /«\f Z^!<V!»<V4VokV'^V"VV''Ml MVAI/AVASiM Mūstį Kalbos Dalykai
-tinas ir -tinis

Atsakymas Kryžiažodes N2 “VIENYBĖS” KRYŽIAŽODĖ NR. 3

VIENA ŠEIMYNŲ PAIRIMO 
PRIEŽASČIŲ

Rašo Demokratė

1 Dabar labai madoje kalbėti 
apie*- demokratiją valstybėje ir 
šeimynoje. Labai gražus tas žo-

ir tyko kur pasigauti vienas ar 
vieną, nusivesti ant pietų ar 
šaltos košės ar kitko. Vyras 
jau "pasmagura.” Kitos kvapu, 
pareina namo — čia jo moteris 
nervuojasi likus su kūdikiu, lau 
kdama visą naktį, nuvargus, ji 
klausia, kur buvo taip ilgai; vy-

Turiu galvoj tokius žodžius, 
ka'ip: muš-tinas ir muš-tinis, 
dirb-tinas ir dirb-tinis, sė-tinas 
ir sė-tinis ir k. Kad ir tautos 
kalboj tos priesagos, -tinas ir 
etinis, yra labai skiriamos, ta
čiau mūsų dienraščiuose jos daž 
nai tebemaišomos. O labai gai
la, nes tuo būdu "mūsų kalba 
praranda lankstumo. Pasižiūrė-

nan gyveniman (iš vyro ir mo
ters pusės vaikai) 3. Devintinių! 
susitarė virt virtinių, t. y. val
gymų, kurie esti virte išverda- 
mi. 4. Netur tėvo nei motutės, 
nei vyrelio prisiektinio, t. y., 
kuris siekte prisiektas. 5. Pasi- 
miešiu arielkos miestinės. 6. 
Mušinių doralužių, kaltinių pini- 
gužių. 7. Drožlinis botkotys.
8. Pamestinis rastinis vaikas.
9. Pavilktiniai marškiniai. 10.
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rui nepatinka, kam ji klausia, 
jis irgi pradeda nervuotis ir 
bartis ant pačios, sakydamas: 
“aš galiu daryti, kaip aš noriu, 
— jog čia laisva šalis.” Ji jam 
primena tėvo pareigas, o jis jų 
nepaiso, nes myli linksmas vie
tas.

Tekiose šeimynose nėra de
mokratijos, o tik vergija vieno 
kitam. Vienas vergauja, o kitas 
linksminas. Tokiame padėjime 
šeimyna jau eina ant šono ir 
praleidžia niekais jaunystę, sy
kiu ir sveikatą. Senatvėje jau 
negerai: jauni namų nedabojo, 
šeimynos nežiūrėjo: motina už
siaugino vaikelius viena, ir jie 
tėvelio seno nepriima namuos, 
sakydami: “kur buvai jaunas, 
ten eik ir dabar.” Tada ir vyras 

Į jau supranta savo klaidą, bet
sykiu, jau per vėl u — nebegali jos pa
nes ir taisyti. Taip ir užbaigia savas

dis "demokratija,” bet ne la
bai dailu, kad ją maža kas tesu
pranta; daugiausia tik pamėg
džioja.

Aš noriu kalbėti apie šeimy
nos “demokratiją”, nes tikreny
bėje iš šimto šeimynų gal 
rasi dešimtį, kurios gyvena de
mokratiškai.

Paųeizdan, apsiveda jauna po
relė. Kol dar neturi kūdikių, 
tai visur abudu eina; moteris 
susilaukė kūdikio, jau ji negali 
išeiti nuo kūdikio, o vyras — 
nepaiso: jis eina, kaip ėjo neve
dės. Pati jo neleidžia, prašo bū
ti namie, nes jai vienai nuobo
du. Bet vyras sak’o: “kas man 
galvoje, kad tau nuobodu? aš 
turiu eiti ten, kur linksma.” To 
kioje šeimynoj jau nėra 
kratijos ir meilės.

Jei negali moteris eiti 
tai neturi ir vyras eiti, 
ja.ni lygiai priklauso vaikelis, dienas vargingai ir vienas. I 
k'i:.) molinai; jei motina būna j Nors tokia vyras žino, kad jo. 
ir nori, kad tėvas būtų, tai tėvas vaikai ir pati gyveno gerai, bet 
turi būti; nes šeimyna turi būti jam nesmagu, kad jisai neprisi
laikoma už vislkš augščiaus. Vie 
no katro išeidinėjimas iš namų 
per nevalę jau padaro pradžią 
šeimynos irimo, — nes vienas 
nuėjęs kur, ar pas draugus ar į 
šokius, jau pats savęs nebesu
valdo; o čia yra tokių, kurie tik

Gimtinė vieta. 11. Atieškotinė 
prova (Ein Zurueckforderungs- 
process).

Tie pavyzdžiai rodo, kad -ti
nis (-tine) parodo kaip, kuriuo 
būdu yra arba esti daiktas pa
darytas, padaromas. Labai pa
stebėtina, kad jie neturi nei be- 
giminės (“bevardės giminės”) 
lyties nei prieveiksmių. Nesako
ma gi: “Čia megstina, virtiną, 

arba: jie dirba
megstiniai, virtiniai, prisiekti-

kvepėjai... Iš posakio lyties iš
eina, kad tie “įkvėpėjai” yra to
kio doros dabojimo, kur reikia 
privalu “priversti.’’ Bet argi ta 
mintis 
turėta 
j imas, 
mas

demo-

dėjo savo šeimynos užlaikymui. 
Jis užlaikė namus išdykėlių, 
kur iščiulpė jo pinigus ir svei
katą, ir išmetė jį gatvėn.

Tai toks likimas tų, kurie ne
supranta demokratijos šeimy
noje.

. A | | i * •

“SANDARA”
Skai ty k “S A NI) A RĄ”; Mokslo, Lite ra I u ros, 

Politikos, žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas‘iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų ir pri

sius mums $2.50, gaus knygų dovanų 
vertęę, $1.00.

. M “SANDARA”
327 E STREET* BOSTON, 27, MASS.

kim gi, kas jų reiškiama tau
tos kalboj.

1. Rugiai jau pjautini, t. y. 
jau metas, reikia pjauti. 2. Už 
tokį (netikusį) padarymą esi 
muštinas (reikia tave mušti). 
3) Miškas kirstinas — reikia, 
metas kirsti. 4) Toks (prastas) 
žmogių įš pupų nevarytinas, t. 
y. nėra reikalo varyti. 5. Duktė 
neparduotina. Iš -tinas priesa
gos labai dažni ir prieveiksniai. prisiektina 
Pav.: 6. Jis muša užmuštinai, t.
y. taip, kad užgautų. 7. Jį už- niai, muštiniai... 
muštinai užmušė, t. y. negyvai, 
taip mušė jog turėjo būti užmuš 
tas. 8. Jis kalba įžeistinai — 
t. y. kalba kad įžeistų.

O reikšmę šių pavyzdžių, pa
imtų iš įvairių versmių, pra
šom suimti pačius skaitytojus: 
9) Nepeiktinas vyras. 10. Kas 
girtina tai giriama, kas peik
tina tai peikiama,. 11. Neprieš-

I tartimis dalykas. 12. Prisiekti- 
nai. 13. Kalba suprastinai. 14. 
12. Prisiektinai. 13. Kalba su
prastinai. 14. Tu pašliautinai 
kasi žemę. 15. Griaustinis kar
tais vos tik girdėtinai, bet rūs
čiai dudnoja. 16. Apsigertinai 
gėriau. 17. Daryk kleckus ap- 
žiotinai (kad galėtų apžioti).
18. Tatai neabejotinas daiktas.
19. Vieni trūbijo o kiti atliep
tinai dainavo. 20. Dirbo nuveik
tinai, todėl kiekviename darbe 
ir atlikime klotis buvo.

Taigi priesaga -tinas (tina), 
-tinai) rodo veikimo privalu
mą, rei kam urną.

Visai kas kita su -tinis (mot. 
gimčiai -tinė). Pav.: 1. Megs- 
tinis rankšluostis, t. y. megste 
numegstas. 2. Suvestiniai vai
kai — t. y. veste suvesti vie-

Dabar prisiminkim mūsų dien 
raščių kalbą. Joj randame ir 
šitokių pavyzdžių: 1. Tikrieji 
priverstino “doros • dabojimo’' į-

norėta išreikšti? Matyt, 
galvoj toks doros dabo- 
kuris esti verste verčia- 
(pri verčiamas), vadinas

verstinis, priverstinis d.* 2. Jo 
elgsena (elgesys) buvo dirbti
na. Vadinas, pasakyta, kad ji 
buvo, turėjo būti dirbama, o no 
reta pasakyti be abejo, kad ji 
buvo dirbte padirbta, t. y. dirb
tinė. Kai kas parašo ir: “jie 
dirbtiniai elgės.” Bet argi toks 
prieveiksmis galimas?

— “Liet, žinios”

Daniečiai Suu. Valstijose

£

Skersai: —
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1. Ne aš ir ne jis.
3. Valstybė del kurios kilo pasaulio 

karas.
9. Ko nereikia sakyti neperšokus 

ravo.
H. Sekė paskui plūgą.
13. Popiežiaus kepurė.
14. Vieni sako “per duris,’’ kiti sa 

ko “— duris’’
15. Be ko uzbonas netinka vandenio 

nešimui
17. Mylimas pridėčkas Eremino dainų.
18. Griebia.
20. Skirtis.
22. Ką pavasarį artojas darys?
24. K:} šuva sako tverdamas tave už 

kulnų.
26. Katinėlis.
29. Drauge.
30. Pirmas skiemuo piemenų žaidimo 

Lietuvoj.
.12. Nepaliekant nei vieno.
33. Pirmas skiemuo pinigų dievaičio.
34. Kaip ir megztos.
35. Stovyla
36. Siaučiaus įrankis.
37. Vienas iš buvusių Lietuvos dvar

ponių.
39. Trys raidės, kurios yra žodžiuose 

“kult, gult.”
40. Motinos ripavinias guldant vaiką.
41. “Kas tai sakė” (du žodžiai krū

voje)
43. Ką sakytum jei kas tave sužeistų
44. Bevieliu leidžiamas pagalbos sig

nalas.
45. Atėjo tėvas prie girnų ir sako:

<<. >j • . •

47. Pamatęs policiją “ — ”
48. Guldyti, ar kloti ką.
50. Pirmas skiemuo Laumės Juostos.
52. Angliškai tinklas, lietuviškai jun

ginis.
53. Augštyn neštis.
55. Susivienijimas Dainorių Ameri

koje (sutrumpinimas)
57. Numojimo žodis
58. Kai du randa ką, tai įvyksta

59. Junginis.
j’-it * -' ; t'H'l

Išilgai: —

I. Ne šita.
2. Džiaugsmo, paraginimo riksmas.

4. Numojimo žodis
5. Godžiai valgyt.
6. Piktas ginčas.
7. Dabartinis laikas daugskaitoįe žo

džio,“Būt”
8. Vokiečių “taip.”

9. Kaip kunigas sako “melskimės”
10. Apačioje.
12. Būvi.
14. Proletarų Mono Sąjunga (sutrum

pinimas)
16. Paliepimas žemę dirbti.
18. Sakoma skirsis.
19. Vienas iš Žemaitijos garsių mies

tų.
21. Kaip kiti lietuviai vadina “pre

kes”
22. Karštas jt usmas.
23. Kas Buivydą padaro garsiu Brook

lyn e.
25. Malonu.
27. Dribsok.
28. Eik paskui (du žodžiu krūvoje)
29. Pekloje šito esama daug.
31. Dažnas priešdėlis prie žodžių lie

tinių kalboj.
33. Aš ir tu.
38. Klaipėdoje (sulietuvinant iš vo

kiško)
41. Nestovėk, ant vietos ir ne eik.
42. Pirmas skiemuo vienos buvusių 

Lietuvos 1 f gubernijų ’ ’
II. Barstyt kas šimteriopai grįžta.
46. Vienus iš klausinio žodžių
47. Angliškai laižyba, o lietuviškai 

junginis
18. Prielinksnis prie klausimo “kam”
49. Dar kad raidė prie galo, išeitų 

Brooklyno biznieriaus pavardė.
51. Merginos (gali būti ir moteries) 

vardas.
52. Neigimas
53. Skiemuo iš žodžio “kaminas”
54. Kaip žemaičiai ištaria “su”
56. Junginis.

Daniečių imigracija Amerikon 
prasidėjo su Henry Hudsono su- 
gryžimu Holandijon 1609 m. 
raportuojant apie derlingas že
mes, kurias jis rado Amerikoje. 
Danijos karalius, išgirdęs tuos 
raportus, išsiuntė laivus Ame
rikon po vadovyste kapitono 
Jens Munk, rasti trumpą kelią 
į Indiją. Jens Munk išlipo iš lai
vo dasiekęs Hudson užtaiką, ir 
vardan Danijos karaliaus paė
mė žemę. Jis bandė pradėti ma
žą koloniją, kurią pavadino 
“Nova Dania,” arba Naujoji 
Danija, bet visokios sunkeny
bės neužilgo užbaigė pastan
gas sutverti Daniečių koloniją 
Amerikoje. .

1639 m., Jonas Bronck ir 
draugas nutarė vykti, ir jeigu 
bus galima, apsigyventi Henry 
Hudsono rastoje žemėje. Jų šei
mynos ir tarnai vyko į Naują 
Amsterdamą ir apsigyveno vie
toje, kuri dabar vadinama 
Bronx (vardas paeina nuo pir
mo apgyventojo, Bronck). Ki
tos šeimynos neužilgo sekė jo 
pavyzdį. Netik šeimynos, bet ir 
daniečiai jurininkai atvykę A- 
merikon kaipo jūrininkai ant lai 
vų apleido laivus ir čionais ap
sigyveno. Sunku spėti, kiek tų 
pirmųjų imigrantų buvo, nes 
prieš 1820 m- nebuvo imigraci
jos rekordų.

Nuo 1820 m. iki 1830 m. apie 
200 imigrantų užregistruoti, 
kurių ketvirta dalis atvyko 
1828 m. Per sekančius 10 metų 
apie tūkstantis atvyko, ir apie 
184‘ m. jau ūkininkai pradėjo 
vykti Amerikon. Prieš tad imi
grantai buvo jūrininkai arba 
spekuliantai. Pirma daniečių 
draugystė, pirmas laikraštis, ir 
pirma kolonija pradėti 1847 m. 
Pirma knygutė norintiems vyk
ti į Amerikos vakarines val
stijas buvo atspausdinta Dani
joj.

Per sekančius dešimts metų 
1851-1860, imigracijos rekordai 
turėjo suvirš keturis tūkstan
čius imigrantų iš Danijos. Be
veik pusė to skaitliaus imi
grantų buvo Mormonų tikėjimo 
atsivertėliai ir jie vyko Ameri
kon prisidėti prie Mormonų ko
lonijos Utah valstijoj. Didžiuma 
buvo ūkininkai.

Kasmet imigracija iš Danijos 
augo, išviso į Ameriką atvyko 
apie 325,000 daniečių, iš kurių, 
190,000 dabartiniu laiku čion 
gyvena. Skaitant čion gimusius 
vaikus iš viso daniečių yra apie 
467,000.

Kadangi daniečiai yra ūkinin
kai ir pienininkai ir atvyko A- 
merkon įgyti savo ūkės didžiu
ma iš jų, apie 105,000, randasi 
vakaruose. Iowa, Illinois, Wis
consin, Minnesota ir Nebraska 
valstijose randame apie 80,000

daniečių. 26,000 ūkininkų turi 
savo ūkės.

Daniečiai yra pasekmingi kai
po pienininkai. Kuomet iš Dani
jos imigrantai vyko Amerikon, 
Danija tuom laiku užėmė pir
mą vietą pieninkystėje. Danie
čių mokslininkai yra išradę 
daugelį vartojamų dai'ktų del 
pagerinimo pienininkystės. Ir 
kuomet jie atvyko, čionais A- 

' merikoje jie rado didelę dirvą 
sekti savo pašaukimą. Jų pasi
sekimas čionais Suvienytose 
Valstybėse tuoj pritraukė kitus 
pienininkus.

Daniečiai paprastai neintere- 
suojasi politika. Jie neturi na
rių Kongrese, ir labai mažai 
narių valstijų legislatūrose. Ma
žai iš jų yra garsūs tarpe vie
tinių gyventojų. Baigiant strai
psnį norime priminti vardą Ja
cob A. Riis, laikraštininkas N. 
Y. “Sun,” kuris vienų vienas 
vedė kovą del geresnių namų 
ir gyvenimo aplinkybių New 
Yorke ir laimėjo kovą. Dabar 
jis yra miręs, bet jo knygos 
“Kaip Kita Pusė Gyventojų 
Gyvena” ir “Padarymas Ame
rikiečio” užima svarbias vietas 
Amerikos literatūroje.

TROJANKA
Registruotas vardas j S. V. Pat.

Ofisų

GROBLEWSKI
Susideda iš 17 geriausių ir Švie

žiausių žolelių ir gydančių šaknų, 
kuri yra rinktos ant Karpatų, Tat. 
rų, Šveicarijos Kalnų, Italijos, Pi- 
renėjų Kalnų, Pietų Afrikos, Rytų 
Indijos, Tufrato ir Tigro Kloniuo
se, ir taip iš kitų krnjnvų šalių.

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

Sutaisyta per Groblauskų suvirš 
30 motų. Reikalaukit Oroblausko ir 
visados gausit tikrų., lietuvišką tro- 
jankų.

Žiūrėkit del mūsų markės apgy
nimo.

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

SAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, LITERA
TŪROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS 
Kaina Metams Suv. Valstijose__
Pusei metų ____________ ________
Užsieny] ir Lietuvoj metams_____
Pusei metų _____ _______________

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

“VARPAS
3251 So. Halsted Street

"Varpas” yra laistos ir pažangiosios minties lai
tai stovi už nepriklausomos, laisvos, ir domokratingos 
kraštis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- 
Lietuvos ir Lietuvių reikalus.

_____ $2.00
_____ 1.00
_____ 3.00
_____ 1.50 
užsirašykit —

Chicago, Ill.

Del rnumatiškų skausmų, nerviš 
ko galvos skausmo, raumuo skaus
mų ir pailsimo, del skausmų į šo 
nūs, krūtinėj ir į pečius, vartota j 
silpnas formatas žaizdų ir pažeidi
mų, del augščiau minėtų reikalų vi
sados vartokit Groblausko Zmlječ 
nikf. Kainos 35c., 65c. Ir $1.25 už 
b on k f. Rašykit del knygutės NO. V

Albert G. Groblewski
and Oo.

Plymouth, Pena.

I. S.

KAS IŠRIS 10 (DEŠIMTS) KRYŽIAŽODŽIŲ, GAUS DOVANĄ 
DOVANOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU

Išrišimus Prisiūskit Laike Savaitės, Adresuojant: Kryžiažo
džiu Skyriui, 193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SANYKITS

PURLIUI
U1DHGI-

Profilaktas vyrama, 
geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbolė 35e. 
(Tarba (4’r) |1.

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

•1 Beekman Bt.
New York

Prašyk aprašymų

Komedijų Vaidintojai!

Visi pirkite naują iš Lietuvos 
gautą komediją

PONIA PIPSE 
ir 

PANELĖ TIPSE 
Vienas Aktas

Vaidina Keturios Moterys

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

VIENYBE 
193 Grand Street

JAU VĖL TURIME!

Komediją
“ L A P K U S ”

— Kaina 30c. —

Susivienijimas Liet. Amerikoje
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD08 IE PASALPOB 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000

•’ Pašalpos Skyriai —
|6.oo, O.oo ir 12.oo į savaltf.

Del platesnių informacijų kreipkitės lino adresai

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

•A

i

*

193
VIENYBė

Grand St., B’klyn, N. Y

1

Kas yrhžmogans amžinas prislas? — Baltis. 
Jis notik sunkiausias ligas (varo, bet ir | gra
bų paguldo. Bet tie, kurte vartoja po plačių 

URBAN ’B GOLD 
Balčio), jokių šalčių 
baksų apsiginkluok

Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nno 
nebijo. UŽ 75 centus už 
nuo savo nuožmaus priefiot

URBO LAK ’’TABS (25 centki ai skry- 
nuię) yra kai kanuolė prieš klt| amžinę žmo
gaus prieš* — vidurių užkietėjimą — karts 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių ilgų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatiškų, HomeopatUkų ir kitokių
vaistų tegalima gauti gerų pas —

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

Telephone Greenpoint 1411 . l

i

5
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P. STANEVIČIUS PASIIMS 
EKSKURSIJON IR SMUIKĄ

ką. Mes sakom: “Pasiimk, pasi
imi,” o jis paskui užsispyrė gin 
čytis, kad neimsiąs. Mums ro
dos, kad visi keleiviai baisiai 
užprotestuos, jeigu p. Stanevi
čius smuiko nepasiims!

APSILANKĖ TOLIMI
SVEČIAI

KIPRO PETRAUSKO 
ir Sodeikos Naujausi Rekordai Gaunami 

JONO B. AMBROZ AIČIO 
PIANŲ KRAUTUVĖJ

560 Grand Street (Vakarais) Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda namas, - šeimynų, du 
gnradžiai. Namas mūrini* su visais į- 
taisymais. Lotas 30 per 150 ilgio.

PRANEŠIMAS

Siuomi noriu pranešti visiems mano 
esamiem ir busimiem pacientam, jog Atslšaukit io Monte Verde Av., Mas
as perkėliau savo kabinetą į naują peth, N. Y.
viet ą:

(63

PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

nati-
ga-

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. (<18

Geistina būtų, kad ir kiti ke
leiviai, kurie turi kokius instru
mentus, juos pasiimtų; ant lai-

i Ar daug bus muzikantų kelei
vių, važiuojančių Lietuvon su 
“Vienybės’ Ekskursija laivu 
“president Roosevelt” Gegužės 
30 d., to dar neteko sužinoti. 
Bet vieną tikrai žinome — pil. 
Adomas Stanevičius iš Ansonia .
Conn., senas “vienybietis,” aną-j vo susitaisytų linksma orkes- 
dien apsilankė “Vienybėje” su ^ra smak*ani laiko praleidimui, 
pil. K. Makarevičium, užsisakė Nors yra ir laivo muzika, bet ne 
sau Ekskursijoje vietą ir pir- Pro aah turėti ir sava.
miaus užsiminė apie savo smui-j

Parkas atsidarys 2, šokiai 3 v. p. p.

NEDALIOJ 
POP ir VAK

Į2ANGA 
50c. YPATAI

DU BENAI 
Kentucky Six

DU BENAI 
James Paaella

Cypress Hills Parke
Cypress Avė. ir Stony Road

25TAS METINIS PIKNIKAS

— rengia —

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry
to iki 9:30 vakaio. Ncdėldicnlai* tr šiaip švento- 
mis dleucmls nuo 7:30 ryto iki 1:30 popiety.

Brooklyn, N. Y,
TELEPHONE STAGG 4697

Mūsų darbo apriaustn 
ko8tum*ris džlaugtarl.

216 Manhattan Avė

LletuvIyGImnasty Kliukas, Ine.
Gegužio
24

1925

Gegužės 21 d. apsilankė re
dakcijoje šie tolimesni svečiai:

Stasys Mockus, iš So. Boston 
Mass., senas “Vienybės” drau
gas, veikėjas ir šėrininkas; čio 
nai važinėdamas su savo reika
lais, aplankė ir savo idėjos laik
raščio įstaigą.. Jis visuomet vei 
klus ir iš jo mes dar turime iš- i 
girsti stebuklų “Vienybės“ Dien 
raščio Vajui.

J. Biekša, iš S. Boston, Mass, 
veiklus Sandarietis. Jis čionai 
užsuko pakeliui važiuodamas į 
Sandaros Seimą, prasidedantį 
Gegužės 28 d., Cleveland, Ohio; 
pil. Biekša dar sustos Baltimo- 
rėje ir Pittsburghe, vis su 
daros reikalais.

LEDŲ DARBININKAI — 
NEIKIT SKEBAUTI!

San-

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- 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.

šiuomi pranešama visiems lie 
tuviams, kurie dirba prie ledų 
dklepuose ir kaipo traukėjai, 
kad prisilaikytumėt nuo darbo, 
nes visos apylinkės 45 ledaunė- 
se prasidėjo streikas nuo Ge
gužės 1-mos. Streikas eina už 
geresnes darbo sąlygas, algas ir 
uniją. Todėl rašykitės į ledinin- 
kų uniją, po vadovyste Ameri
can Federation of Labor ir lan
kykitės į susirinkimus, kurie 
yra larkomi kasdien nuo 10 vai. 
iš ryto, 949 Willoughby Av., 
Labor Lyceum Svetainėje Nr. 8.

Ledų Inžinierių Delegatas, 
F. Rauschcr

— Redaktoriaus išleistuvės. 
Ar jau užsisakėte vietas į “Vie
nybės” redaktoriaus, J. O. Sir
vydo išleistuves? Tas šaunus va 
karėlis, kurį mes rengiame sa
vo senio Sirvydo ir visos mū
sų didelės ekskursijos Lietuvon 
išleistuvėms, įvyksta Gegužės 
28 d. vakare, Miller’s Grand 
Assembly Hall, prie šaunios mu 
zikos, bankieto ir gražaus pa
silinksminimo, kuriame turėsi
me daug ir žymių svečių. Mel
džiame užsisakyti vietas iš ank
sto. “V-bės’’ Direktoriatas.

— Siuvėjų susirinkimas. Siu
vėjų 54 lokalo mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį trečiadienį Ge 
gūžės 27 d., Amalgameitų sa
lėje, 11-27 Arion PI. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Malonėkit vi
si atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų apkalbėjimui. Sekr.

— GraiČiūnas, J r. apsigyveno 
New Yorke. Vytautas A. Grai
Čiūnas. sūnus chicagiškio D-ro 
Graiėiūno, apsigyvena New Yor 
ke. Jis buvęs užėjęs “Tėvynės” 
redakcijoje ir sakęs, kad čionai 
pasiliksiąs mechaniško žurnalo 
redaktorium.

GAUS DOVANŲ 
kuris praneš žinių apie lai, kur dabar 
randasi Juozas Venckauskas, seniau 
gyvenęs 54 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Jis dingo 1917 metais, gegužio mėnesį. 
Jis pats', ar kiti prašome atsišaukti: 
Mrs. Mary Venckauskas, 124 So. 9th 
b t., Brooklyn. N. Y. (<B

221 South 4th Street 
priešais pat Williamsburgo Tilto Aik
štę (Bridge Plaza). Tikiu, jog 
joj vietoj, prie geresnių sąlygų, 
lesiu dar geriau patarnauti savo pa
cientam. Tiem, kurie gyvena toliau 
nuo Williamsburgo, ar net paties Broo
klyno, manau, nauja vieta itin patiks, 
nes susisiekimas su ja 
t gus. Su augšta

Daktaras 
Telefonas Stagg 9105

bus tikrai pa- 
pagarba,
A. Petriką.

(62

Paieškai! savo brolio Antano Kaula- 
vičinu*. Jau ilgas laikas kaip nežinau 
kur jisai yrn. Man labai yra svarbus 
dalykas ji sužinoti. Prašau atsišaukti 
ar kas apie jį žinote prašau pranešti 
Antanina Kainick, 325 E. Mt. Vemon 
St., Shenandoah, Pa. (W

(61)

MIRfi LIETUVIAI

I
BE ABEJO JUMS REIKIA —

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS
M

Marcelė Tvarijūnas. 27 metų 
gyvenusi 211 Humboldt St., mi
rė Gegužės 19 d., bus laidota 

■į į Gegužės 23 d. nuo 10 vai. iš ry- 
, ,to, iš kun. Pakalnio bažnyčios.

H

4
9
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NAMU SAVININKAI
TĖMYKIT!

Lietuvis Penteris atidariau nau
ją storą, kur nuo dabar galima 
gauti geriausius Pentus (male- 
vas) ir geriausius bei gražiau
sius Kambariams Poperius. Dar 
bas atliekamas nuo mažiausio 
iki didžiausiam, kaip iš lauko' Jyne, privati lobs 
namo, taip ir vidaus. Ištaisau1 
ruimus pagal naujausią madą. Į graži. 

____ _ • c —

Pranešimas, šiuomi pranešu visiems 
savo priedeliam* ir draugams bei pa- 
žįatamiems, kad mano nauja gyveni
mo vieta bei vertelgystė, randasi 
sekamu adresu: Jonas Mažeika, 251 
Cooper St., Brooklyn, N. Y. (66

Del vaikinų, parsirendavoja kamba
rin patogiai įtaisytas ir gražioj vie
toj po ar. 6119 Grand St., Maspeth, 
pas Pone Witkus, ((62

Išsirandavoja 5 kambariai su mau- 
elektros šviesa, ir 

Norinti gali 
Vieta labai 

Atsišaukit po No. 250 Linden 
Darbas atliekamas didelis arba Ist- Kampas Knickerbocker Av., Broo- 
mažas su garantija. Darbus at
lieku už Cash arba lengvų išmo-

klyn, N. Y. (61)

Parsiduoda fornišius keturių
kėjimų. Visuomet ir visi kreip- kambarių. Pirkėjas gali gauti li
kitės pas lietuvį, nes sučėdysi- kambarius. Pardavimo priežas- 
te daug pinigų ir turėsįte atlik-, t-s iškeliavimas Europon. Tho-
tą gerą darbą. Nesiduokite sve
timiems, kad jus išnaudotų. 
Storas atdaras kas dieną iki 9 
valandai vakare’. Šventadieniais 
iki 12 vak.ndai dieną.

W. D. K Ainu RA USK AS 
244 Linden Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Jefferson 7043

(61

mas Shmith, 927 Grand St..
Brooklyn, N. Y. (63

Parsiduoda Lietuvoj kolonija 
mi žeme pirmo* rūšie. Virš 
109 deoetinų su pramoninga 
plytnyėia prie pat gclžkclio 
stotie* Kuršėnų. Kaina 105 
dolarini desetina. Smulkme- 
na* sužinoti: A. Shurktts, 165 
First St., Rochester, N. Y.

Tel. Greenpotnt 7831

h

MAUKUS FOTOGRAFAS

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

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės iiuo 
adresu: —

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

Brooklyn, N. Y.

TeL Greenpoint 6195 *
M. KREIVĖNAS

Neieškok bargenų, nes skrybėlė, tai svarbiausia dalis vy 
ro apsirėdymo. Nusipirkęs pigią 
ni visą išvaizdą.

to, iš kun. Pakalnio bažnyčios. 
Kalvarijos kapinėse.

Laidoja graborius pil. Juo
zas Garšva.

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

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

to,

gc-
RU«

$2.25, $2.85, -3.50 ir $4.00
Panamos nuo $5.00 iki $7.50

šiaudinę skrybėlę, sugadi

!
rš

DAR NAŠLĖS BARTKEVI- 
ČIENĖS KELIONEI AUKOS

(6R

MOTERYS TĖMYKITE!
Lietuvis Plaukų Taisytojas 

ANTHONY MOLLYN

Paieškom* — Lietuvoje, N! n r mm po 
lėje j r» nekuriu* giminaitės palikti 
namai 1‘riulei Dumblintai Bu/.evit'ie 
nei (Ražinakienei ?). Seniau U. Buze- 
vifienė gyveno Mount Carmel, Pa., bet 
iš ten |HT«ikė|ė į West Virginia. Jei 
ka< )ą žino, arba ji pati, tegul at»i- 
šaukin | žemiau paduotą antrašą, nes 
reikalas yra svarbu* ir greitus. Mrs, 
M. Deguli*. 887 Hart St.. Brooklyn.

Permėnesį numažinta kaina ant
JONAI

173 Bridge 8t-,

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kiu* paveikslu* 
įvairiansiomi* «p- 
alvumis. Atnauji
na senu* ir kra- 
javus ir andaro 
•u amerikoniškai* 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkite*

*i
manant Wave, Nestle lujnoil Perm* 
nent wave yra geriausia*, gražiai at
rodo ir laiko apie 9 mėnesiu*. Galima 
šlapini, ar maggot. Kerpant 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

Reikalingas vyras, kuri* moku tirai 
»yti automobilių. Darba* prie abclno 
f raišių biznio. Tnri būti prityrę* ir 
turėti Rūdijimą «»»<> ypatų*. Macys 
Bros.. 198 200 Grand St. Brooklyn, 
N. Y. '•!

Gėlė* dąl Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6 tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Triangle 1450

adresu:lino

STOKES
O. Brooklyn, N. T.

MANHATTAN HATS STORES
230 Grand St 479 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
iiMMWiiiiiiiiiiiiiniws^^

Prie jau skelbtųjų "Vienybė- | 
je” atnkų, biednos našlės SJ| 
Bartkevičienės su vaikeliais kc- | 
lionei Lietuvon, žemiau pasira-įffi 
šęs noriu pridurti tas kur aš;*;į 
surinkau. Davė šie vientaučiai 
J, Garšva — $5.00, K. Kreivė-1| 
nas — $3.00, P. Gustas, Al. 
Shrupskis. M. Linukus po $2. 
M. Tareila, M. Didžpintgis, P. 
Koltovich, S. Straigis, J. Dum
blis, J. Glnkus, K. Rukštelis 
po $1. W. Wilkiech — 50c.. V. 
Sirutis 
našlės 
kotojams nuoširdų ačiū.

P. Gustas.

‘S

— 25c. Vardan biednos 
Bartkevičienės tariu au-

Tel. 4428 Groanpoint.

&

f

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminama visokiu* valgiui*: 
Lietuvišku* ir Amerikonišku*. 
Pa* mus galite pavalgyti kaip 
“namie:” sveikai Ir sodini. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

417 LORIMER STREET 
(“laisvės’’ Name) 

Brooklyn, N. Y.
Alex VeliCk* ir j. Sutkus 

Savininkai

PIRMAI LIETUVY!
Ohlro praktiku Gydytoja*

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vak. 
N«d4lioma I* ivaotadienial*:

Nno 10 v. ryto Iki 1 v. po plat.

g LIETUVIBKA AKU8ERKA g

— Petrai, kur taip skubi
niesi?

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

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

— Koks jo adresas?
93 WYTHE A VE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namu* Iš lanko ir vi
dau*. Darbą atliekn greitai Ir 
pigiai. Taipgi taisau senu* *to 
gus ir uždedu nauju*. Šiai* rei
kalai* kreipkite* pas:
WELMAM0 KAPTŪRAU8K0 

53 Montieth Street 
Kampa* Bashwick Avenna 

Brooklyn, N. T.

M 
IV 
M

Martjona Tamkienft 
palngų ant pareikalavimo

t

prie
dieną nr naktį, taipgi Ir nedftl 
dieniai*. 
Šiai už

Darbą atlieka ataakan 
prieinamą kainą

30 DTAGO STREET
Brooklyn. N. Y.
Tol. Stagg 6731

’guassoasegBastsossB
: ri' S"11

:

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savntnka*)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Ola galite gauti tinkamus valgiu*, gerai pagamintu* ir ui 
prieinamą kainą; talppat pasirendavoti gvetainą *u«irinkl- 
mam*, voituvėm* bei kitokioms apeigoms

999 GRAND STREET (TeL Stagg 3922) BROOKLYN, N. T

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Dideli* Pasirinkimą* Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (KAINCOAT’US) 

Vyrams, Moterims ir Vaikam*
Prašau Tamlstą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdinta*

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y

Tel. 595 Greenpoint.

270
koks

8-10

6262

• 
t 
i 
t 
♦

Iki 10 II ryto 
Iki 3 po piety 
iki 8 vakare

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Dr. John Waluk
Valandos: 

non 8 
nno 1 
nnn 6

Nedėliotai* pagal *n*itnrlmą

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hili' 
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. I.

Tel. Richmond Hill 8066

<J0H&5 AMBR0ZMTIS

MES UŽLA1KOM
Naujausios mados su pirmos rūšies 

akcijoms (.Standard Action) ir su me
talinėm* dūdelėms, kurio niekad ne
genda, l’layeriai. Pianai, Gramafonai 
ir Vargonėliai. Ant lengviausių išmo 
kėjimų.

Turim ir antriiranklų jdayerių ir la
bai pigių, pradedant nuo $100 ir dau 
ginus.

Taipgi didžiausias eiles pngaminnm 
lietuviškų ir kitokių Uolų Pianams. 
Rekordų Gramofonams. Viską prisiūti- 
čiam j bile miestą 8. V. Taisom, tū- 
ninani ir duodam lekcija* ant piano.

Savininkas tikras Lietuvis, ne 
pamėgdžiotojas...

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tol. Stagg

6
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